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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de gevolgen voor het milieu van de winning van schaliegas en schalieolie
(2011/2308(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 
betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor 
de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen1,

– gezien Richtlijn 92/91/EEG van 3 november 1992 betreffende minimumvoorschriften ter 
verbetering van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers in de 
winningindustrieën die delfstoffen winnen met behulp van boringen2,

– gezien Richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 
betreffende het beheer van afval van winningindustrieën en houdende wijziging van Richtlijn 
2004/35/EG3,

– gezien Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 
betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen4,

– gezien Richtlijn 2011/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 
betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 
programma's5,

– gezien Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna (habitatrichtlijn)6,

– gezien Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 
inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC-richtlijn)7,

– gezien Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 
betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van 
milieuschade8,

– gezien Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot 
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid 
(waterkaderrichtlijn)9,

– gezien Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 
betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van 

                                               
1 PB L 164 van 30.6.1994, blz. 3.
2 PB L 348 van 28.11.1992, blz. 9.
3 PB L 102 van 11.4.2006, blz. 15.
4 PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3.
5 PB L 26 van 28.1.2012, blz. 1.
6 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
7 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
8 PB L 143 van 30.4.2004, blz. 56.
9 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
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de toestand (grondwaterrichtlijn)1 ,

– gezien Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten 
aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor 
chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking 
van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de 
Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 
93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (REACH-verordening)2,

– gezien Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 
betreffende het op de markt brengen van biociden (biocidenrichtlijn)3,

– gezien Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van 
de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso II-
richtlijn)4,

– gezien zijn resolutie van 13 september 2011 over een betere waarborging van de veiligheid 
van offshore olie- en -gasactiviteiten5,

– gezien het in opdracht van het Directoraat-generaal Energie van de Commissie opgestelde 
verslag over onconventioneel gas in Europa van 8 november 20116,

– gezien de begeleidende nota van 26 januari 2012 van het Directoraat-generaal Milieu van de 
Commissie aan de leden van het Europees Parlement over de EU-milieuwetgeving die van 
toepassing is op de winning van schaliegas,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, getiteld "Stappenplan Energie 
2050" (COM(2011)0885),

– gezien artikel 11, 191 en 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Commissie juridische 
zaken (A7-0000/2012),

A. overwegende dat dankzij alle technologische vooruitgang de commerciële winning van 
onconventionele fossiele brandstoffen in een aantal delen van de wereld een hoge vlucht 
heeft genomen en dat de energieveiligheid daardoor sterk is gestegen, de economie in zijn 
geheel erdoor is bestendigd en de werkgelegenheid, het concurrentievermogen en de 
innovatiekracht erdoor is vergroot;

B. overwegende dat volgens het Stappenplan Energie 2050 gas van cruciaal belang zal zijn bij 
                                               
1 PB L 372 van 27.12.2006, blz. 12.
2 PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.
3 PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.
4 PB L 10 van 14.1.1997, blz. 13.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0366.
6 TREN/R1/350-2008 lot 1, http://ec.europa.eu/energy/studies/doc/2012_unconventional_gas_in_europe.pdf.
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de omschakeling van het energiesysteem doordat het helpt de uitstoot te verlagen; 
overwegende dat de Commissie signaleert dat schaliegas en andere onconventionele fossiele 
brandstoffen een zeer belangrijke nieuwe energiebron zullen worden voor Europa en de 
landen eromheen;

C. overwegende dat horizontale boring en hydrofracturering, twee reeds decennialang gebruikte 
technieken, de twee belangrijkste technieken zijn voor de ontsluiting van het potentieel van 
onconventionele fossiele brandstoffen;

D. overwegende dat er nog steeds omvangrijk onderzoek plaatsvindt en dat er steeds meer 
behoefte bestaat aan verder, doorlopend onderzoek; overwegende dat hoogstaand onderzoek 
ten behoeve van degelijke regulering staat of valt met het bestaan en de transparantie van 
gegevens, monsters en tests;

E. overwegende dat er aan elke vorm van winning van fossiele brandstoffen en mineralen 
milieurisico's kleven; overwegende dat bij de toekomstige ontsluiting van de Europese 
voorraden het voorzorgsbeginsel in acht moet worden genomen om ervoor te zorgen dat met 
behulp van doorlopend onderzoek, deugdelijk beheer, regulering en toezicht bij alle stadia 
van het exploratie- en exploitatieproces, de milieurisico's tot een minimum worden beperkt;

Algemeen kader - regulering, uitvoering, monitoring en samenwerking

1. benadrukt dat niettegenstaande het soevereine recht van de lidstaten om hun eigen 
energiebronnen te exploiteren, er bij de exploitatie van onconventionele fossiele brandstoffen 
altijd gezorgd dient te worden voor een eerlijk en gelijk speelveld in de hele EU, onder 
strikte naleving van de EU-milieuwetgeving;

2. is van mening dat gezien het feit dat onconventionele fossiele brandstoffen nog een relatief 
nieuw fenomeen zijn voor het algemeen publiek, er op basis van de Europese regelgeving 
een grondige beoordeling dient te worden uitgevoerd en er waar nodig verbeteringen moeten 
worden aangebracht;

3. benadrukt dat volgens de heersende deskundige opinie de inherente risico's van de winning 
van onconventionele fossiele brandstoffen - voor het leeuwendeel gelijk aan die van de 
winning van conventionele fossiele brandstoffen - met de nodige voorzorgsmaatregelen als 
goede planning, grondig uitgevoerde tests, toepassing van nieuwe technologieën, beste 
praktijken en continue gegevensvergaring, alsook toezicht en verslaglegging kunnen worden 
weggenomen;

4. is ingenomen met de voorlopige analyse van de Commissie van de milieuwetgeving die van 
toepassing is op onconventionele fossiele brandstoffen; spoort de Commissie aan om 
volledig gebruik te maken van al haar bevoegdheden om te zorgen voor een goede omzetting 
en toepassing van cruciale communautaire milieuwetgeving in alle lidstaten;

5. verzoekt de Commissie om samen met de lidstaten en de bevoegde toezichthouders de 
ontwikkelingen op dit vlak nauwlettend op te volgen en in het kader van de herziening van 
de communautaire milieuwetgeving hiertoe de noodzakelijke maatregelen te treffen;

6. benadrukt dat het uiteindelijk van de deskundigheid en de middelen van de desbetreffende 
nationale autoriteiten afhangt of de onconventionele fossiele brandstoffen al dan niet volgens 
de regels worden opgespoord en gewonnen; verzoekt de lidstaten daarom te zorgen voor 
afdoende scholing en internationale uitwisselingsprogramma's voor het personeel van de 
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desbetreffende nationale instanties alsook om een coördinatieplatform in te stellen waarmee 
de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de uiteenlopende overheden ten aanzien van 
onconventionele fossiele brandstoffen kan worden gecoördineerd;

7. wijst op het belang van het reeds door gerenommeerde instellingen als het Internationaal 
Energieagentschap (IEA) uitgevoerde werk, zijnde een omvangrijk referentiedocument over 
de beste beschikbare technieken (BBT) voor hydrofracturering; verzoekt de Commissie om 
in verband hiermee samen te werken met de lidstaten, de IEA en de industriefederaties;

8. verzoekt de nationale autoriteiten de bestaande nationale wetgeving voor het slaan van putten 
voor de winning van conventionele brandstoffen aan een analyse te onderwerpen en de 
onderdelen daarvan die tevens specifiek verband houden met de winning van 
onconventionele fossiele brandstoffen te actualiseren;

9. onderkent dat de sector zelf in de allereerste plaats verantwoordelijk is voor de vermindering 
van de ongevallen; is in dit verband ingenomen met de vooruitgang die de bedrijfstak 
geboekt heeft bij de invoering van hoge milieu- en veiligheidsnormen; benadrukt het grote 
belang van toezicht op de naleving daarvan middels regelmatige inspecties door goed 
opgeleide specialisten;

10. verzoekt de Commissie om Europese onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's als Horizon 
2020 en het Europees strategisch plan voor energietechnologie (SET) te verrijken met 
financieringsmogelijkheden voor onderzoeksprojecten op het gebied van milieuvriendelijkere 
technologieën voor de winning van onconventionele fossiele brandstoffen; spoort 
ondernemingen en academische instellingen binnen de Europese Unie aan om de daartoe 
benodigde gezamenlijke O&O-programma's op te stellen en de exploratie en winning zo 
veiliger te maken;

De milieuaspecten van hydrofracturering

11. onderkent dat de wijze van winning afhankelijk is van het specifieke soort gesteente op de 
plaats van winning; pleit ervoor de geologische analyse van de diepe en ondiepe aardlagen 
van mogelijke winningplaatsen van schaalolie en/of -gas verplicht te onderwerpen aan een 
voorafgaande vergunningprocedure waarbij tevens rekening wordt gehouden met informatie 
over mijnactiviteiten in het gebied in het heden of verleden;

12. is zich bewust van de relatief grote hoeveelheid water die nodig is voor hydrofracturering; 
wijst er echter op dat deze hoeveelheden in vergelijking met de behoeften van andere 
industriële activiteiten minder groot zijn; acht het van groot belang dat alvorens de winning 
wordt aangevat er op basis van de lokale waterhuishouding watervoorzieningsplannen 
worden opgesteld;

13. acht het gezien de grote diepte (meer dan 3 km) waarop de hydrofracturering plaatsvindt van 
groot belang dat de put met het oog op het risico op vervuiling van het grondwater 
ongeschonden blijft en er dus grondig op wordt toegezien dat de binnenbekleding en het 
cementwerk van de put geen gebreken vertonen;

14. benadrukt dat doeltreffende preventie staat of valt met consistent toezicht op de strikte 
naleving van de hoogste normen en de strikte toepassing van de meest geavanceerde 
technologieën op het gebied van het slaan van winningputten; onderstreept dat zowel het 
bedrijfsleven als de bevoegde autoriteiten regelmatige kwaliteitscontroles moeten uitvoeren 
om na te gaan of de binnenbekleding en het cementwerk nog ongeschonden zijn;
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15. pleit voor gezamenlijk door exploitanten, toezichthouders en hulpverleningsdiensten op te 
stellen gestandaardiseerde noodplannen, alsook voor de oprichting van gespecialiseerde 
calamiteitenteams;

16. is van mening dat gesloten waterrecyclingsystemen met stalen opslagtanks op het terrein van 
de winningplaats zelf milieutechnisch de beste afvalwaterzuiveringsmethode is omdat de 
hoeveelheid verbruikt water, de kans op oppervlaktevervuiling en de 
kosten/verkeersstroom/schade aan wegen in verband met het vervoer van te zuiveren water 
hiermee worden geminimaliseerd;

17. pleit voor een strikte toepassing van de bestaande normen op het gebied van waterzuivering 
en tenuitvoerlegging van bindende waterbeheersplannen door exploitanten in samenwerking 
met de bevoegde autoriteiten;

18. is van mening dat het verplicht moet zijn om de chemische samenstelling van de bij de 
fracturering gebruikte vloeistof op te geven; blijft erbij dat er volledige transparantie en 
informatieverstrekking verlangd moet worden van de exploitanten;

19. merkt op dat er minder beslag gelegd wordt op land en het landschap minder wordt aangetast 
doordat er op één enkel punt telkens meerdere horizontale boorputten de grond in gaan; 

Participatie van het publiek en plaatselijke omstandigheden

20. onderkent dat booractiviteiten tijdelijk ten koste kunnen gaan van de kwaliteit van de 
leefomgeving en pleit daarom voor alle mogelijke maatregelen, met name door de 
exploitanten, ter minimalisering van de negatieve gevolgen van dergelijke activiteiten;

21. is van mening dat de bevolking bij de winningactiviteiten betrokken moet worden door deze 
voorafgaand aan de exploratiefase goed voor te lichten en voorafgaand aan de 
exploitatiefases te raadplegen; pleit aldus voor nauwere betrokkenheid van het publiek bij de 
activiteiten rond de winning van onconventionele fossiele brandstoffen en een betere 
voorlichting, opdat het overzien kan wat die winning concreet betekent en het deze dan beter 
accepteert en het meer vertrouwen heeft in de regulering ervan;

22. is wat dit betreft ingenomen met het feit dat de EU-begroting voor 2012 voorziet in 
financiering van een dergelijke dialoog met het publiek en wil de lidstaten vragen gebruik te 
maken van dit geld om ervoor te zorgen dat mensen woonachtig in gebieden waar er in de 
toekomst mogelijk onconventionele fossiele brandstoffen gewonnen zullen worden, beter 
worden geïnformeerd;

23. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Gas is zeker tot medio 2030-2035 van cruciaal belang voor de omschakeling van het energiesysteem 
doordat het - bij de bestaande technologieën - helpt de uitstoot terug te dringen. Schaliegas en andere 
onconventionele gasbronnen zijn voor Europa en de landen eromheen belangrijke potentiële nieuwe 
bronnen van energie geworden. De Commissie onderkent dit in haar Stappenplan Energie 2050 
(mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Stappenplan Energie 2050, COM(2011)0885).

De Commissie signaleert in dit plan dat de productie van conventioneel gas aan het dalen is, waardoor
Europa op grote schaal gas zal moeten importeren ter aanvulling van het op eigen bodem gewonnen 
aardgas en mogelijk ook schaliegas. Daarnaast, zo zegt de Commissie, helpt schaliegas van eigen 
bodem hand in hand met de integratie van de interne markt de bezorgdheid over de afhankelijkheid 
van de EU van invoer enigszins verzachten.

De winning van "onconventionele" koolwaterstoffen - schaliegas en ook schalieolie in het bijzonder -
heeft de afgelopen jaren ongezien radicale veranderingen op de wereldwijde energiemarkt teweeg 
gebracht. Zo was schaliegas in 2000 nog goed voor amper 1,4% van de Amerikaanse gasmarkt en 
bedroeg dat aandeel in 2011 al liefst 17%. Dat heeft allemaal de nodige gevolgen voor de wereldwijde 
gasprijzen en handelspatronen en dus ook voor de EU.

De "schaliegasrevolutie" verspreidt zich als een lopend vuurtje over de wereld. Volgens sommige 
schattingen bedragen de totale schaliegasreserves in de EU meer dan 56.000 miljard kubieke meter 
(BCM), waarvan zo'n 14.000 BCM technisch gezien winbaar is. Dit is af te zetten tegen de 
conventionele reserves van Noorwegen die 2.215 BCM bedragen en de jaarlijkse productie van dit 
land van zo'n 104 BCM, alsook tegen het totale EU-verbruik van conventioneel aardgas van eigen 
bodem en elders van 522 BCM.

Het is weliswaar nog te vroeg om nu reeds met zekerheid te kunnen zeggen dat de exploitatie van deze 
bronnen op Europese bodem financieel haalbaar is, maar feit is dat een aantal lidstaten reeds 
vergunningen heeft afgegeven voor de exploratie van schaliegas en zich klaarmaakt voor de winning 
daarvan zodra er geschikte bronnen gevonden worden.

Er zijn naast het conventionele verticale boren en moderne computergestuurde exploratiemethodes 
twee geavanceerde technologieën die van cruciaal belang zijn voor een duurzame winning van 
schaliegas en -olie, te weten horizontaal boren en hydrofracturering. Bij horizontaal boren worden 
verticale putten geslagen van gewoonlijk meer dan twee kilometer diep van waaruit er tot drie 
kilometer of nog langere horizontale gaten worden geboord langs geologische formaties.

Hydrofracturering is een extreem uitontwikkelde en geteste technologie die sinds 1947 al in meer dan 
1,2 miljoen boorputten is toegepast, voornamelijk in Canada en de Verenigde Staten en ook al zo'n 30 
jaar in Europa (meest recentelijk in Duitsland, Zweden, Polen, Spanje, Denemarken en het Verenigd 
Koninkrijk). De technologie wordt gebruikt bij de winning van conventionele koolwaterstoffen in de 
EU en wordt op grote schaal toegepast - of zal op grote schaal worden toegepast - in talloze landen in 
de wereld als Argentinië, China, de Oekraïne en India.

Daarnaast is het van groot belang dat gevolgd wordt hoe de regelgeving en de handhaving daarvan 
zich wereldwijd ontwikkelt om zo mogelijke problemen ten aanzien van de milieueffecten van de 
winning van schaliegas en schalieolie te achterhalen en te verhelpen. Het kan daarbij gaan om het
gebruik van grote hoeveelheden water, chemische vervuiling van grondwaterlichamen - die voor de 
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winning van drinkwater in het bijzonder -, afvalwaterverwerking en risico's voor het 
oppervlaktewater, de opslag van het boorafval, specifieke gevolgen voor de plaats van winning, 
seismische effecten en mogelijke uitstoot van broeikasgassen.

Er dient in dit verband op te worden gewezen dat uit geen enkele officiële of gerenommeerde bron 
gebleken is dat er een systematisch verband zou bestaan tussen de winning van schaliegas en 
schalieolie enerzijds en de gezondheid van mens en dier anderzijds. In geen enkele officiële of andere 
gerenommeerde bron waar ook ter wereld wordt gewag gemaakt van besmetting van drinkwater door 
hydrofracturering.

Dat neemt uiteraard niet weg dat geen enkele menselijke activiteit geheel vrij is van risico's. Er moet 
dan ook met behulp van regelgeving worden gezorgd voor minimalisering van de gevolgen voor het 
milieu. Er moet daarbij op basis van wetenschappelijke inzichten en statistische gegevens een redelijk 
evenwicht worden gevonden tussen mogelijke risico's en opbrengsten en ook moeten er mogelijke 
alternatieven worden aangedragen. Helaas zijn in het publieke debat bepaalde gegevens terzijde 
geschoven en zijn hypothetische en geïsoleerde incidenten uitvergroot tot enorme risico's voor alle 
vormen van schaliegas- en schalieoliewinning.

Dat betekent dat de Commissie en de bevoegde nationale autoriteiten het onderzoek naar mogelijke 
milieugevolgen moeten voortzetten op gedegen wetenschappelijke en statistische grondslag, daarbij 
puttend uit gerenommeerde bronnen in de lidstaten en wereldwijd. Daarbij moeten zij zich ervoor 
waken zich te verlaten op ideologisch gekleurde speculaties.

De Commissie en de bevoegde nationale autoriteiten dienen te zorgen voor maximale transparantie en 
het algemeen publiek informatie te geven op basis van degelijke wetenschappelijke bevindingen en 
statistieken en op basis van de lokale omstandigheden afgezet tegen vergelijkbare andere 
winningplaatsen een analyse te maken van de risico's en de baten.

Regulering, uitvoering, monitoring en samenwerking

In artikel 194, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is onomwonden 
vastgelegd dat de lidstaten het soevereine recht hebben om een eigen energiemix te kiezen en dat het 
aan elke lidstaat afzonderlijk is om vergunningen en andersoortige machtigingen te verlenen voor de 
exploratie en productie van koolwaterstoffen.

De winning van schaliegas en schalieolie valt onder dezelfde beginselen als de winning van kolen, 
conventioneel aardgas en aardolie, water en geothermale energie en ondergrondse activiteiten als de 
injectie van CO2 voor de winning van gas en olie, de opslag van gas en oliereserves en de opslag van 
CO2 voor doeleinden van CO2-afvang en -opslag.

De Commissie is van mening dat onconventionele koolwaterstofprojecten, waarbij er gecombineerd 
gebruik wordt gemaakt van geavanceerde technologische processen als horizontaal boren en 
hydrofracturering, van de planningsfase tot aan de stopzetting van de winning onder Europese 
milieuwetgeving vallen. Zij is in concreto van mening dat er 36 rechtsinstrumenten op van toepassing 
zijn en acht bij dit onderwerp betrokken richtlijnen. De Commissie heeft te kennen gegeven dat met de 
huidige Europese en nationale wetgeving alle aspecten van schaliegas- en schalieoliewinning 
afdoende geregeld zijn.

Krachtens de MER-richtlijn (Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten) en de mijnafvalrichtlijnen heeft het publiek het recht te 
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worden geraadpleegd. Krachtens communautaire rechtsinstrumenten is het verplicht om 
vergunningen na aanvang van de exploitatieactiviteiten door te lichten en zo nodig te herzien. De 
bevoegde nationale autoriteiten hebben een toezichtsplicht en kunnen de exploitatieactiviteiten 
stopzetten als er niet voldaan wordt aan de vergunningsvoorwaarden.

Het is bekend dat de doeltreffendheid van de wetgeving, zowel die van de EU als die van de lidstaten, 
staat of valt met de doeltreffendheid van de bevoegde nationale instanties. Dat betekent dat zij met het 
oog op de mogelijke toekomstige winning van schaliegas en schalieolie bekijken moeten hoe zij hun 
middelen voor regulering, toezicht en handhaving kunnen versterken.

Invoering van nieuwe EU-wetgeving zou leiden tot destabilisering van het huidige netwerk van 
Europese en nationale wetgeving. Het geheel zou verwijderd kunnen raken van de huidige 
veiligheidsanalysemethode, er zouden gaten kunnen vallen in de wetgeving en overlappingen kunnen 
ontstaan. De Commissie en de bevoegde nationale instanties dienen de vinger aan de pols te houden 
van de technologische veranderingen wereldwijd om zo doorlopend te kunnen beoordelen of de 
bestaande wetgeving en regulering nog voldoen of überhaupt doeltreffend zijn.

De Commissie, bevoegde nationale instanties en industriële ondernemingen wisselen zowel binnen de 
EU als wereldwijd reeds de nodige informatie uit. Een intensievere uitwisseling van beste praktijken 
en ervaringen van toezichthouders - waaronder statistische monitoring van het gebruik en de effecten 
van de zich almaar ontwikkelende technologieën - komt alle partijen ten goede.

De Commissie en de bevoegde nationale instanties dienen in het bijzonder te proberen om hun 
voordeel te doen met de decennialange ervaring van Noord-Amerikaanse toezichthouders als British 
Columbia Oil and Gas Commission en de Energy Resources Conservation Board of Alberta op dit 
vlak. Initiatieven van bijvoorbeeld de Canadian Association of Petroleum Producers om een definitie 
van beste praktijken op het gebied van hydrofracturering op te stellen, en van het Internationale 
Energieagentschap om een definitie op te stellen van de beste praktijken op het vlak van schaliegas en 
schalieolie, zijn zeer lovenswaardig.

De bevoegde nationale instanties dienen verslaglegging over incidenten te bundelen en te verspreiden, 
daarbij uiteraard rekening houdend met zaken als handelsgeheimen. Op deze manier kunnen de lessen 
die geleerd zijn snel worden doorgegeven en kunnen er de nodige maatregelen worden getroffen. De 
Commissie dient te bekijken of de verschillende bestaande informatiestromen tussen de bevoegde 
nationale instanties vanuit het oogpunt van administratieve belasting wel doeltreffend zijn 
vormgegeven.

De milieuaspecten van hydrofracturering

Waterreserves

Water is de belangrijkste component van de fractureringsvloeistof en de onttrekking en het verbruik 
van grote hoeveelheden water kan plaatselijk effect hebben op de milieukwaliteit en het peil van het 
oppervlakte- en grondwater. Een vermindering van de hoeveelheid water en de doorstroming ervan 
kan gevolgen hebben voor de waterkwaliteit en de daarmee samenhangende ecosystemen.

Schaliegas is een van de meest waterzuinige energiebronnen. In tegenstelling tot wat door deze of 
genen is verkondigd, is er voor de winning van schaliegas in vergelijking met andere toepassingen 
maar heel weinig water nodig. Gezaghebbende schattingen van de hoeveelheid water die het Verenigd 
Koninkrijk jaarlijks verbruikt voor de productie van 9 BCM schaliegas (ongeveer tien% van het 
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huidige jaarlijkse gasverbruik in het Verenigd Koninkrijk) geven aan dat het om 1,25 tot 1,65 miljoen 
m3 gaat, ofte wel 0,14 tot 0,18% van de jaarlijkse wateronttrekking voor industriële doeleinden (905 
miljoen m3, exclusief elektriciteitsopwekking).

Dat neemt niet weg dat de Commissie en de bevoegde nationale instanties goed moeten bekijken 
hoeveel water er mogelijk nodig zal zijn voor de winning van schaliegas en schalieolie, dit voor elke 
lidstaat afgezet tegen andere en alternatieve vormen van watergebruik. Bovendien zouden producenten 
verder moeten werken aan beperking van het waterverbruik bij de fracturering en ook moeten blijven 
zoeken naar oplossingen waarbij zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van zoet water en waarbij 
hergebruik wordt gemaximaliseerd. De bevoegde nationale instanties moeten bij hun toezicht oog 
blijven houden voor de effecten op de beschikbaarheid en de kwaliteit van water.

Mogelijk gevaarlijke stoffen

Er moet het nodige gedaan worden om bepaalde zorgen in de EU ten aanzien van mogelijke lekkage 
van koolwaterstoffen, fractureringsvloeistoffen en ander stoffen in waterhoudende grondlagen en de 
atmosfeer weg te nemen.

Hydrofracturering gebeurt op een diepte van ruim twee kilometer. Koolwaterstoffen en 
fractureringsvloeistoffen kunnen van een dergelijke diepte nagenoeg onmogelijk aan de oppervlakte 
komen. Nogmaals, er wordt in geen enkele officiële of andere gerenommeerde bron waar ook ter 
wereld op ook maar enige wijze gewag gemaakt van besmetting van drinkwater door 
hydrofracturering.

De chemicaliën die in de huidige praktijk maar zo'n 0,5 % van de fractureringsvloeistoffen uitmaken, 
zijn toevoegingen die ook gewoon in elk huishouden te vinden zijn. Bovendien zijn individuele 
producenten en ook industriefederaties steeds meer bereid om volledig uitsluitsel te geven over de 
samenstelling van de fractureringsvloeistoffen en zijn overheidsinstanties steeds meer geneigd dit ook 
verplicht te stellen. Exploitanten vervangen mogelijk gevaarlijke stoffen steeds vaker door 
ongevaarlijke.

Dat neemt echter op geen enkele wijze weg dat een doeltreffend waterbeheer en uiteindelijk -lozing 
uitdrukkelijk geboden is, vooral van afvalwater dat hoge concentraties aan zouten kan bevatten. De 
bevoegde nationale instanties dienen goed toezicht te houden op de naleving van de regelgeving ten 
aanzien van de binnenbekleding en het cementwerk van winningputten.

De Commissie dient de beste praktijken onder de aandacht te brengen en de bevoegde nationale 
instanties dienen het gebruik van mogelijk gevaarlijke stoffen te verbieden en exploitanten verplicht te 
stellen om via voor het publiek toegankelijke elektronische middelen volledige openheid van zaken te 
geven over de samenstelling van fractureringsvloeistoffen en de verbruikte hoeveelheden.

Participatie van het publiek en plaatselijke omstandigheden

De uitlopende fases van de winning brengen uiteenlopende soorten effecten met zich mee. Zo zijn er 
in de eerste fase door diesel of aardgas aangedreven boormachines en pompen nodig en bij de winning 
zelf pompen en compressoren. Voor een winningplaats met acht putten zijn er in de ongeveer zes 
voorbereidende maanden zo'n vier- tot zesduizend vrachtwagenritten nodig. Een gebruikelijk complex 
van meerdere winningplaatsen genereert gedurende de gehele exploitatie per jaar zo'n vijftien- tot 
vijfentwintigduizend vrachtwagenritten. Net als bij andersoortige milieueffecten dient er te worden 
gekeken naar de specifieke plaatselijke omstandigheden en naar vergelijkbare andere winningplaatsen.
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Is de winning zelf eenmaal begonnen, dan is de overlast slechts nog minimaal; de apparatuur aan de 
oppervlakte van een producerende put beslaat slechts enkele vierkante meters en de productie is 
nagenoeg geruisloos. In tegenstelling tot bij andere winningactiviteiten en industriële processen blijft 
er bij schaliegas- en schalieolieputten na uitgebruikname nagenoeg geen enkel spoor achter. De 
bevoegde nationale instanties dienen potentiële overlast en verstoringen middels hun 
toezichthoudende activiteiten en de handhaving van de MER-richtlijn in het bijzonder, in goede banen 
te leiden.

Voorafgaand aan de exploratiefase dient het algemeen publiek middels informatiecampagnes bij het 
geheel te worden betrokken en tijdens de eerste fases voorafgaand aan de winning middels openbare 
raadplegingen. Er dient als het om onconventionele fossielen brandstoffen gaat veel meer naar buiten 
getreden te worden en het publiek moet beter worden voorgelicht, zodat het begrijpt wat er met de 
winning van deze brandstoffen gemoeid is en het deze activiteiten aanvaardt en er vertrouwen in heeft.
Tot slot is het belangrijk om te melden dat de winning van onconventionele fossiele brandstoffen een 
uitgelezen kans vormt om de economie te versterken en de werkgelegenheid en ontwikkeling in 
bepaalde regio's van de EU te vergroten.


