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De raad van onze gemeente heeft op 27 mei j l . een motie aangenomen om de motie van de gemeenten 
Boxtel en Noordoostpolder over schaliegas te ondersteunen en ons opgeroepen ons in VNG verband uit te 
spreken tegen proefboringen naar-en winning van schaliegas in Nederland. 
Met het oog hierop zenden we u de motie van de gemeenteraad van De Friese Meren toe. 
We voegen er aan toe dat dit standpunt breed gedragen is en overigens op inhoudelijk vergelijkbare wijze 
ook al in een eerder stadium is ingenomen, dus los van de huidige opvattingen vaneen aantal andere 
gemeenten. 

Met vriendelijke groet, 

urgemeester, 
L. Maarleveld A. Aalberts 
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Titel : Motie vreemd aan de orde van de dag 
Agendapunt : 
Onderwerp : Schaliegasmotie 

De raad van de gemeente De Friese Meren in vergadering bijeen d.d. datum raadsvergadering; 

Concluderende dat: 

« De gemeenten Boxtel en Noordoostpolder hebben aangekondigd op het VNG Jaarcongres 
van 2 en 3 juni een motie in te dienen om het bestuur van de VNG 'positie in te laten nemen 
tegen schaliegas'; 

« De indieners van deze motie gemeenten oproepen hen te ondersteunen; 
« Het besluit van deze motie ('uitspreken tegen proefboringen en winning van schaliegas in 

Nederland') uitstekend aansluit op de eerder genoemde motie 'schaliegasvrije gemeente' 
van Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân. 

Overwegende dat: 
« De voormalige gemeenteraden van Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân op 25 

september 2013 een motie heeft aangenomen om De Friese Meren uit te roepen tot 
schaliegasvrije gemeente; 

» Via voornoemde moties de voormalige colleges verzocht werden om dit standpunt kenbaar 
te maken aan andere gemeenten, de Tweede Kamer en het Ministerie van Economische 
Zaken. 

Roept het college op: 
De motie van de gemeente Boxtel en Noordoostpolder te ondersteunen en zich in VNG-
verband uit te spreken tegen proefboringen naar en winning van schaliegas in Nederland. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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