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Schaliegaswinning is onzinnig 
De auteur, Rolf Heynen is politicoloog, ingenieur, columnist en duurzaam ondernemer 
 

De strijd rond de schaliegasbesluitvorming is losgebarsten. Voor- en tegenstanders vliegen elkaar in de haren.Voorstanders 

houden ons grote beloften voor, tegenstanders schermen met doemscenario’s. Is de schaliegasapocalyps echt nabij of missen  
we een gigantische kans bij niet boren?  

 

Voormalig minister Maxime Verhagen (Economische Zaken, CDA) heeft ruim twee jaar geleden een werkgroep ingesteld die 

een onafhankelijk onderzoek zou laten uitvoeren door een drietal ingenieursbureaus.  
Inmiddels is de werkgroep onder VVD-minister Henk Kamp uiteengevallen. Cruciale partijen als gemeenten en provincies 

zijn eruit gestapt en de onafhankelijkheid van het rapport wordt hard aangevallen. Twee van de drie ingenieursbureaus heb-

ben belangen in en genereren inkomsten uit de schaliegasindustrie.  

 
Het besluit proefboringen toe te staan is nu in de beslissende fase. De VVD is voorstander, de PvdA twijfelt nog. Buiten de 

politieke steun bestaan voorstanders uit Nogepa (Nederlandse vereniging van olie- en gas producerende maatschappijen) en 

de VEMW (Vereniging voor Energie, Milieu en Water – de belangenbehartiger van de zakelijke energiegrootverbruikers). 

 
Tegenstanders bestaan niet alleen uit maatschappelijke organisaties, grond- en drinkwaterclubs, milieuclubs, maar ook uit 

gemeenten en provincies. Daarnaast is een meerderheid van de Nederlanders tegenstander van boringen naar schaliegas. 

 

Verbijsterd las ik dan ook de uitspraak van minister Kamp: “Ik snap dat mensen eigen belangen hebben, maar ik verwacht 
van de mensen daar en van de bestuurders dat zij ook oog zullen hebben voor het algemene landelijke belang.” De aanval is 

immers de beste verdediging. Maar heeft Kamp een punt? 

 

De VS wordt structureel gebruikt als lichtend voorbeeld van een land waar de energieonafhankelijkheid is toegenomen, de 
gasprijzen zijn gedaald en de energiegrootverbruikers wereldwijd concurrerender worden. Drie grote trends waar we serieus 

naar moeten kijken als het om de Nederlandse situatie gaat.  

 

In 2011 zijn de Nederlandse schaliegasvoorraden geschat op 481 miljard kubieke meter. In juni heeft het Amerikaanse 
statistiekbureau de geschatte voorraad, zonder enig onderzoek, opgeschroefd naar 735 miljard kubieke meter. TNO en het 

ministerie van Economische Zaken stelden dit vorige week weer naar beneden bij, namelijk twee- tot vijfhonderd miljard 

kubieke meter. Dat lijkt indrukwekkend, maar is het niet. Wanneer we dat laatste getal middelen, komen we uit op 350 

miljard kubieke meter. Als we nu honderd procent schaliegas gaan gebruiken, zijn we in zeven jaar door onze voorraden 
heen. Dat leest u goed, slechts zeven jaar. 

 

De voorraden zijn dus zo klein dat we met de grootste fantasie hier nooit een Amerikaanse situatie kunnen creëren. Dan kan 

ik geen andere conclusie trekken, dan dat twee partijen hier financieel flink van zullen profiteren: de betrokken olie- en 
gasbedrijven en de Nederlandse overheid, die hier per jaar extra miljoenen mee kan ophalen. Vast staat dat de schaliegas-

winning niet zal leiden tot lagere energieprijzen voor consumenten of bedrijven en al helemaal niet tot lagere belastingen.  

 

De volgende belangrijke vraag is of de marginale schaliegasvoorraad in verhouding staat tot de risico’s. Over één ding zijn 
voor- en tegenstanders het eens: dat de risico’s nooit nul zijn en altijd sluimerend aanwezig. Er zijn incidenten geweest met 

betrekking tot grondwatervervuiling en toenemende aardschokken. Dat kan niet worden weggepoetst met ‘statistisch  

kleine risico’s’. Zeker in een dichtbevolkt land als Nederland, waar de grondwaterkwaliteit cruciaal is en reeds onder druk 

staat, kun je in mijn bescheiden optiek dit risico niet nemen. 
 

Beginnen met proefboringen naar schaliegas is een onomkeerbaar proces. Boren naar schaliegas heeft geen maatschappelijk 

draagvlak. Alleen de goed georganiseerde en kapitaalkrachtige VEMW en Nogepa zijn voor. Nederland is de VS niet, onze 

schaliegasreserves zijn onvoldoende om in dit dichtbevolkte land als Nederland dit soort risico’s te nemen.  
 

Buiten het feit dat het kabinet mogelijk kiest voor een maatregel waarvoor geen maatschappelijk draagvlak is, vind ik het 

stuitend dat de minister, de coalitie en alle directeuren generaal en alle secretarissen-generaal straks een besluit nemen 

waarvoor zij, als verantwoordelijken in de besluitvorming, niet aansprakelijk zijn als het fout gaat. Ook de betrokken 
industrie is dan snel gevlogen. Hooguit zal een betrokken bv failliet gaan. U raadt het al: alle opbrengsten zijn dan in diepe 

zakken verdwenen en de kosten van de (onherstelbare) schade worden op de maatschappij afgewenteld. 

 
Als het feit dat we schaliegasvoorraden in de grond hebben al voldoende argument is het eruit te halen, wanneer heropenen 

we dan de mijnen in Limburg weer om daar de steenkoolvoorraad uit de grond te halen? 

 


