
      
Postbus 90151 5200 MC ’s-Hertogenbosch T: 073-6812173 E: d66@brabant.nl 

www.d66noordbrabant.nl  www.marusjkalestrade.nl 

 Provinciale Statenfractie Noord-Brabant 
 
 
 
Boxtel, 25 juni 2013 
 
Betreft:  
opzeggen deelname landelijke klankbordgroep schalie- en steenkoolgasonderzoek, 
vragen ex art. 3.2. 
 

Geacht College, 

Vandaag heeft u besloten uit de landelijke klankbordgroep schalie- en steenkoolgasonderzoek te 

stappen.  Uw argumentatie daarvoor is dat de klankbordgroep niet inhoudelijk mee mag praten 

over de eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijke risico’s en gevolgen van de winning 

van schaliegas en steenkoolgas in Nederland. U moest  een geheimhoudingsverklaring 

ondertekenen alvorens de informatie vanuit het gehouden onderzoek te mogen horen/bekijken.  

'De samenleving is niet gebaat bij een sfeer van geheimzinnigheid', stelt gedeputeerde Johan van 

den Hout (ecologie en handhaving). 

U begrijpt dat wij deze houding waarderen en wij steunen u in uw streven naar openheid. We 

hopen overigens dat u eenzelfde houding hanteert waar het gaat om informatie die wij als PS over 

zaken m.b.t. Brabantse onderwerpen tot ons willen nemen…  

U geeft aan dat u vindt dat het besluit om wel of niet over te gaan tot het winnen van schaliegas in 

Nederland gestoeld zou moeten zijn op een breed en open debat over nut en noodzaak en over de  

transitie naar duurzame energie. GS willen hiertoe in Noord-Brabant na de zomer het initiatief 

nemen. 

Wij hebben een aantal vragen: 

Wie had de leiding over de klankbordgroep? Wie heeft de klankbordgroep ingesteld en de 

spelregels bepaald?  

Was al eerder duidelijk dat e.e.a. onder geheimhouding zou worden geopenbaard? Zo ja, hoe heeft 

u daar toen op gereageerd, zo nee, welke argumenten werden gehanteerd om deze wijziging van 

de regels door te voeren en hoe hebben de andere partijen daarop gereageerd?  

Wij gaan ervan uit dat u deze stap niet heeft genomen zonder overleg met andere deelnemers aan 

dit overleg. Heeft u steun gekregen van andere partijen uit de klankbordgroep?  Zo ja, van wie en 

in welke vorm, zo nee, wat is daarvoor de argumentatie geweest van de andere partijen?  
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Wat is de reden dat de gegevens slechts onder geheimhouding mochten worden ingezien? 

Heeft u contact opgenomen met de Tweede Kamerleden die dit onderwerp in portefeuille hebben 

om uw houding te verklaren? Zo ja, wat was hun reactie?   

Hoe wilt u het te organiseren debat gaan vormgeven? M.a.w.: hoe denkt u invloed te kunnen 

organiseren/uitoefenen op de uiteindelijke besluitvorming?  

 

Wij zien uw antwoord graag tegemoet, met vriendelijke groeten, 

 
Anne-Marie Spierings en Maruška Lestrade-Brouwer 
 
D66 Noord-Brabant 
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Beantwoording schriftelijke vragen van mw. M.J.G. Spierings en mw. M.C. 

Lestrade-Brouwer van de D66 Statenfractie Noord-Brabant over opzeggen 

deelname landelijke klankbordgroep schalie- en steenkoolgasonderzoek 

 

 

 

 

Geachte mevrouw, 
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*3432514* 

Datum 

20  augustus 2013 

Ons kenmerk 

3432514 

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

M.J. Biet  

Directie 

Ecologie 

Telefoon 

(073) 681 22 98 

Fax 

(073) 680 76 41 

Bijlage(n) 

- 

E-mail 

MBiet@brabant.nl 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik-
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis, 
met de treintaxi en met de 
OV-fiets. 
 

Bij brief van 25 juni 2013, ingekomen op 25 juni 2013, heeft u namens de 

D66 fractie op grond van het Reglement van Orde voor Provinciale Staten 

schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1.Wie had de leiding over de klankbordgroep? Wie heeft de klankbordgroep ingesteld en de 

spelregels bepaald?  

Antwoord: Minister Verhagen van EL&I (nu EZ) heeft op 10 april 2012 de 

klankbordgroep ingesteld. Het ministerie van EZ heeft de leiding en heeft de 

spelregels bepaald.  

 

2.Was al eerder duidelijk dat e.e.a. onder geheimhouding zou worden geopenbaard? Zo ja, hoe 

heeft u daar toen op gereageerd, zo nee, welke argumenten werden gehanteerd om deze wijziging 

van de regels door te voeren en hoe hebben de andere partijen daarop gereageerd?. 

Antwoord: In de klankbordgroep van 25 juni 2012 is afgesproken en in de 

notulen vastgelegd dat partijen om vertrouwelijkheid kunnen verzoeken. 

Hiermee zijn wij akkoord gegaan. Geheimhouding op zich was voor ons niet 

het probleem, wel het feit dat wij niet de beschikking kregen over het rapport en 

niet (vooraf)  konden afstemmen met de andere betrokken provincies. Deze 

gang van zaken is in onze ogen in strijd met (de geest van) de gemaakte 

werkafspraken. 

 



  

  2/2 

Datum 

20 augustus 2013 

Ons kenmerk 

3432514 

3.Wij gaan ervan uit dat u deze stap niet heeft genomen zonder overleg met andere deelnemers 

aan dit overleg. Heeft u steun gekregen van andere partijen uit de klankbordgroep?  Zo ja, van 

wie en in welke vorm, zo nee, wat is daarvoor de argumentatie geweest van de andere partijen?  

Antwoord: Ja, wij hebben telefonisch en per e-mail contact gehad met andere 

partijen in de klankbordgroep (gemeente Boxtel, gemeente Noordoostpolder, 

Milieudefensie). Daarnaast hebben wij op bestuurlijk niveau overeenstemming 

met de provincies Zeeland en Limburg, namens wie wij in de klankbordgroep 

zaten. Ook is er op bestuurlijk niveau overeenstemming met de provincie 

Flevoland. 

 

4.Wat is de reden dat de gegevens slechts onder geheimhouding mochten worden ingezien? 

Antwoord: Het argument van de minister was dat het concept-rapport niet 

openbaar wordt, voordat het is toegezonden aan de Tweede Kamer na het 

zomerreces. 

 

5.Heeft u contact opgenomen met de Tweede Kamerleden die dit onderwerp in portefeuille 

hebben om uw houding te verklaren? Zo ja, wat was hun reactie?   

Antwoord: Nee.  

 

6.Hoe wilt u het te organiseren debat gaan vormgeven? M.a.w.: hoe denkt u invloed te kunnen 

organiseren/uitoefenen op de uiteindelijke besluitvorming?  

Antwoord: Wij stellen PS voor om binnenkort een beeldvormende bijeenkomst 

te organiseren. Wij zullen een voorstel hiervoor inbrengen in de vergadering 

van de commissie voor Ecologie en Ruimte van 30 augustus 2013. 

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

Voorzitter,     Secretaris, 
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