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'Er is een andere aanpak nodig' 
 
Door: RON LODEWIJKS 
 

De Brabantse bestuurder Lambert Verheijen doorbrak 
de sfeer van geheimhouding over schaliegas.  
 
door Ron Lodewijks  
De doorgewinterde Brabantse bestuurder Lambert Ver-
heijen leidt de projectgroep van deskundigen, die zich 
namens de Commissie voor de Milieueffectrapportage 
buigt over het onderzoek naar de risico's van schaliegas-
winning.    
 

 De MER-commissie bracht haar bevindingen hierover 
gisteren als 'tussenrapport' naar buiten. Daarmee door-
breekt zij de sfeer van geheimzinnigheid die rond het 
schaliegasonderzoek is komen te hangen.  
 "Deze materie ligt dichtbij mijn kennis en ervaring met 
milieuzaken. Ik was destijds ook voorzitter van de MER-
projectgroep die (positief) advies gaf over de opslag van 
ondergrondse Co2-opslag bij Barendrecht", verklaart 
Verheijen zijn rol bij het schaliegas . Hij is in het dage-
lijks leven dijkgraaf van het waterschap Aa en Maas en 
was voorheen langdurig Brabants gedeputeerde van na-
tuur en milieu. Zijn functie als plaatsvervangend voorzit-
ter van de MER-commissie is een bijbaan.  
 Deze landelijke commissie was door minister Henk 
Kamp (Economische Zaken) gevraagd om het scha-
liegasonderzoek tegen het licht te houden. Het 
beoordelen van diverse plannen op hun milieueffecten is 
haar dagelijks werk.   
 Verheijen: "Dat hebben wij nu volgens afspraak met de 
minister gedaan vóór 1 juli, op basis van de informatie 
die wij in april en mei van hoge ambtenaren ontvingen. 
Dat zijn een aantal voorlopige rapportages op onderde-
len. Het concepteindrapport van het bureau Witte-
veen+Bos is niet in ons bezit. Toen eind vorige week op 
het ministerie nóg niet duidelijk was hoe het met dit rap-
port verder zou gaan, hebben wij de knoop doorgehakt 

en besloten nog vóór het zomerreces onze inhoudelijke 
boodschap af te geven: namelijk dat een andere aanpak 
nodig is voor het schaliegasonderzoek.   
 
 U hoefde van Kamp niets geheim te houden?  
 Verheijen: "Nee, maar wij maken die deelrapporten ook 
niet openbaar. Dat is aan de minister. Wij geven daar 
alleen onze opvatting over. En in het openbaar, zoals de 
MER-commissie dat altijd doet, ook bij tussentijdse rap-
portages."  
 
 Wanneer buigt u zich over het echte rapport?   
 "De projectgroep is nu op vakantie. Op 20 augustus 
gaan we weer aan het werk. Het is een zware klus om 
zo'n 1.000 pagina's met technisch ingewikkelde teksten 
te beoordelen. Het wordt begin oktober voordat ons defi-
nitieve advies er kan zijn."   
 Dan ligt het rapport al bij de Tweede Kamer, voorzien 
van een kabinetsstandpunt.  
 "Dat gebeurt wel vaker. Het is in ons werk handig om de 
visie van de verantwoordelijke bestuurders te kennen."   
 
 Opmerkelijk dat u voorzitter bent van de MER-
projectgroep schaliegas. Terwijl juist in Brabant het 
schaliegasdebat op het scherpst van de snede wordt ge-
voerd, gezien de proefboringen die Cuadrilla in Boxtel 
en Haaren op stapel heeft staan.  
 "Ik ben geen dijkgraaf van Boxtel. En schaliegas is geen 
exclusieve Brabantse aangelegenheid. Deze discussie 
speelt ook in andere provincies. Ieder lid van de project-
groep is vooraf gescreend op vooringenomenheid en 
betrokkenheid. Daarom vielen diverse hoogleraren af. 
Het waterschap noch ik heeft tot dusver een rol gespeeld 
in de Brabantse schaliegasdiscussie of hierover stand-
punten ingenomen. Ik moet daar zorgvuldig in zijn en 
treed dan ook niet namens de waterschappen toe tot de 
stuurgroep die na de zomer het maatschappelijk debat in 
Brabant over schaliegas gaat organiseren. Dat laat ik aan 
mijn collega Peter Glas van De Dommel over." Verheij-
en benadrukt dat zijn bijbaan bij de MER-commissie en 
nevenfuncties bij andere instanties, zoals het Brabants 
Natuurmuseum, publiek bekend zijn.   
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 "En het dagelijks bestuur van Aa en Maas heeft inge-
stemd met mijn adviesrol over schaliegas." 
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