Aan	
  bedrijven,	
  organisaties	
  en	
  inwoners	
  van	
  de	
  
Noordoostpolder, 	
  
Emmeloord, 22 januari 2015
De voorbereidingen van Minister Kamp om naar schaliegas te boren in onze
gemeente gaan onverminderd door.
Daarom blijven wij Tegengas geven.
Tegengas is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties
en bewoners in de Noordoostpolder. Om een krachtig signaal af te geven willen we een
zo breed mogelijk draagvlak creëren tegen schaliegas. Daarom vragen wij u onze
doelstellingen te onderschrijven.
Geen schaliegas
Het winnen van schaliegas heeft op allerlei gebied negatieve gevolgen zoals een
waardedaling van grond en vastgoed met 10% (460 miljoen euro) en imagoschade met
als gevolg verlies van inkomsten en banen. Daarnaast zijn de risico’s reëel en zijn de
gevolgen ernstig, zoals: vervuiling van grond- en drinkwater, aardbevingen, schade aan
dijken (we leven onder zeeniveau), luchtverontreiniging, schadelijke stoffen die uit de
ondergrond omhoog komen (o.a. radioactieve isotopen). Tegengas is voor duurzame
energie, in plaats van het teruggrijpen naar schaarse fossiele brandstoffen.
Activiteiten
Tegengas maakt duidelijk wat er leeft onder de bevolking van de Noordoostpolder.
Door Tegengas is zichtbaar dat bewoners en bedrijfsleven samen in verzet komen tegen
schaliegas. Tegengas voert lobby via de aangesloten organisaties. Verder volgen er
acties. Alles met als doel de minister en het parlement te overtuigen dat we geen
boringen naar schaliegas willen.
Samen sterk
Het samenwerkingsverband kent de volgende deelnemers: BAN (Bedrijven Actief
Noordoostpolder), OVG (Ondernemers Vereniging Groendorpen), LTO Noordoostpolder,
de Dorpsbelangen van de 10 dorpen, woningbouwvereniging Mercatus, werkgroep
Schaliegas NEE en platform SchaliegasVrijNoordoostpolder. Meer informatie kunt u
vinden op: www.tegengasnop.nl of volg ons op Facebook en Twitter.
Breed draagvlak
Naast directe deelname kent Tegengas een tweede ring van bedrijven, organisaties en
inwoners die het gezamenlijk streven ondersteunen. We nodigen u uit om deel te nemen
aan deze tweede ring. Helpt u mee schaliegasboringen in de Noordoostpolder te
voorkomen? Op de bijlage kunt u aangeven op welke manier u een bijdrage wilt leveren
aan dit initiatief.
Met vriendelijke groet,
Samenwerkingsverband Tegengas
Bijlagen:
Geef ook Tegengas
Factsheet

Geef ook Tegengas
Helpt u mee schaliegasboringen in
Noordoostpolder te voorkomen?
Ons samenwerkingsverband wil het boren naar schaliegas in de Noordoostpolder
tegenhouden.
Daarom vragen wij u de doelstellingen van Tegengas te onderschrijven en daarmee uw
standpunt in te nemen.
Daarnaast kunt als donateur een bijdrage leveren aan Tegengas om:
- meer informatie te verspreiden onder inwoners, bedrijven en bestuurders
- de politiek onder druk te zetten om het boren naar schaliegas te verbieden
Hoe kunt u ons steunen?
Geef aan wat voor u of uw bedrijf/organisatie van toepassing is:
 Wij zijn tegen schaliegas
 Wij onderschrijven de doelstellingen van Tegengas.
Dat betekent dat onze bedrijfsnaam en ons logo op de site Tegengasnop.nl
gepubliceerd wordt.
 Wij doneren op bankrekening nr. NL78 RABO 0300 4950 48
t.n.v. Samenwerkingsverband Tegengas
 Wij willen één/meerdere spandoeken bestellen a € 60 incl. BTW. Aantal:
 Wij zijn van plan lobby te voeren via onze eigen belangenorganisatie
 Wij voeren eigen (ludieke) acties
 Wij willen bijdragen in natura leveren, zoals bijv. het beschikbaar stellen van
actiemateriaal, beamers voor informatieavonden, vervoer, mankracht etc.

Organisatie/bedrijfsnaam:
Contactgegevens:

Handtekening:

Graag blijft Tegengas u informeren over activiteiten en houden we u op de hoogte via
onze website www.tegengasnop.nl. U kunt ons ook liken op Facebook:
facebook\tegengasnop of volg ons op Twitter @tegengasNOP.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van tegengas, tel.
06-15014505.
Hartelijk dank voor uw steun,
Samenwerkingsverband Tegengas
p/a. Nijverheidstraat 10
8301 AD Emmeloord
E-mail tegengasnop@outlook.com

Factsheet
Daarom zijn wij tegen schaliegas :

Economische schade
•
•
•
•
•
•
•

Het gebruik van schadelijke chemicaliën in dit voedselproductiegebied leidt tot
imagoschade en daarmee tot verlies van inkomsten.
Imagoschade tast de export van o.a. hoogwaardig pootgoed aan.
De recreatie- en toerismesector leidt schade door landschapsontsiering vanwege
de vele boorlocaties en boortorens en (geluids)overlast.
10% waardevermindering van de grond en het vastgoed is aannemelijk. Dit komt
overeen met een schadebedrag van € 460 miljoen.
Eventuele winsten vloeien vooral naar investeerders in het buitenland.
De economische schade leidt tot banenverlies.
Schaliegas levert slechts zeer beperkte economische baten en tijdelijke banen op.

Transitie naar duurzame energie
•
•

•
•
•
•
•
•

Winning van schaliegas vertraagt de transitie naar een duurzame
energievoorziening.
Duurzame energie is een betrouwbaar alternatief. Het levert veel nieuwe
werkgelegenheid op en kan ons langdurig van betaalbare energie voorzien. In
Noordoostpolder wordt volop op deze ontwikkeling ingezet.
Schaliegaswinning leidt tot uitstoot van methaan. Dit broeikasgas heeft een 25
maal sterker effect op het klimaat dan CO2.
Voor het winnen van schaliegas zijn miljarden liters schoon drinkwater nodig.
De winning van schaliegas kost veel energie en is duur.
Investeringen in schaliegas gaan ten koste van investeringen in duurzame
energie.
Overschrijding van gemeentelijke geluidsnormen: valt in categorie
industrielawaai.
Zwaar vrachtverkeer is nodig voor aan- en afvoer water, chemicaliën en gas.

Mogelijke risico’s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vervuiling van bodem, grond-, oppervlakte- en drinkwater door chemicaliën.
Aardbevingen, zeker in gebieden met breuklijnen.
Schade aan de dijken. Noordoostpolder ligt enkele meters onder zeeniveau.
Luchtverontreiniging door affakkelen van verontreinigd gas.
Schadelijke stoffen uit de ondergrond komen omhoog, waaronder radio-actieve
isotopen.
Toename verkeersongevallen door toename vrachtverkeer.
Tankwagens met chemicaliën en verontreinigd retourwater op de wegen.
Lekken van pijpleidingen (bij afvoer gas per leiding)
Werknemers op boorlocaties worden blootgesteld aan chemische stoffen en giftig
afvalwater.
Bedrijfsongevallen door het werken met brand- en explosiegevaarlijke stoffen .
Dat deze risico’s zich ook daadwerkelijk voor kunnen doen bewijzen de ervaringen
in het buitenland, waar elk van genoemde risico’s zich reeds voor heeft gedaan!

De cijfers bij schaliegasboringen
•
•
•
•
•
•
•
•

Rond de 40 boorlocaties, verspreid over de hele Noordoostpolder.
Boortorens van ruim 30 meter hoog staan op diverse boorlocaties.
Per boorlocatie worden 6 tot 10 putten geboord.
Elke boorput kan 22 keer worden gefrackt.
Na drie jaar is een boorput vrijwel volledig uitgeput.
Per frack-job wordt er 10 – 30 miljoen liter schoon water verbruikt.
Samenstelling: 97 - 99.5% water/zand; 0.5 - 3% chemicaliën.
Transport voor de aanleg van 1 boorlocatie: 560 transportbewegingen gedurende
8 weken, gemiddeld 14 per dag.
Transport van vloeistof: Gedurende de periode dat er wordt gefrackt (6-8 weken),
zullen per dag zo'n 40 vrachtwagenbewegingen plaatsvinden per boorlocatie.
Alleen wanneer de aanvoer via pijpleidingen plaatsvindt is dit minder.

