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Ontwikkelingen mijnbouw 

De ontwikkelingen in de Mijnbouw hebben niet stilgestaan. De laatste jaren worden verschillende 

nieuwe Mijnbouwactiviteiten onderzocht, zoals ook de winning van schaliegas. Gas wordt door het 

rijk gezien als energievorm die nodig is voor de transitie naar duurzame energie. Het Nederlands 

energiebeleid is dan ook gericht op de verdere ontwikkeling van de aanwezige gasvelden. Schaliegas 

is een gas dat anders dan het ‘normale’ gas gevangen zit in kleine belletjes in vast gesteente. Om dit 

gas te winnen moeten naast het plaatsen van winputten ook breukjes gemaakt worden in het gesteente 

(fraccen).  

 

Mijnbouwwet 

Voor een winning van schaliegas is allereerst een vergunning in het kader van de Mijnbouwwet nodig. 

Hiervoor is het rijk bevoegd gezag. In het kader van de Mijnbouwwet heeft de provincie een adviesrol, 

deze gaat echter alleen over financiële en technische aspecten. Voor het rijk is er geen juridische grond 

om de provinciale belangen bij de afweging van de Mijnbouwvergunning daadwerkelijk mee te 

nemen. 

 

Schaliegas in de provincie Utrecht  

Onder de provincie Utrecht bevindt zich mogelijk schaliegas in het gesteente op zo’n 2 kilometer 

diepte. Voor een gebied ter grootte van circa 60% van het grondgebied van de Provincie Utrecht is bij 

het Rijk een opsporingsvergunning aangevraagd voor een schaliegaswinning.  

 

Landelijk risico-onderzoek 

De aanvraag voor het Utrechtse grondgebied is door de minister aangehouden tot de resultaten van een 

landelijk onderzoek naar de effecten en risico’s van schaliegaswinning bekend zijn. Dit onderzoek zal 

naar verwachting medio 2013 afgerond zijn.  

Belangen die aangetast kunnen worden zijn onder andere de drinkwaterveiligheid, bodemkwaliteit, 

natuurwaarden, landschapskwaliteiten, archeologische waarden, aardkundige waarden en 

geluidsbelasting in stiltegebieden.  

Aangezien het onderzoek antwoorden moet geven op een aantal grote onzekerheden omtrent de 

winning van schaliegas  wachten wij allereerst de resultaten van dit onderzoek af. In de tussentijd 

inventariseren wij welke belangen er leven. 

Uiteraard zullen wij, zodra wij door het rijk geïnformeerd zijn over de onderzoeksresultaten, deze 

onderzoeksresultaten met u delen. 

 

 

 


