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Het is enkele maanden terug dat de werkgroep Geen Gaswinning in Vledderveen, u 
informeerde over de mogelijke gaswinning in Vledderveen. Sinds die tijd is er het nodige 
gebeurd.
In deze nieuwsbrief vertellen we over de werkzaamheden van de werkgroep, over de 
contacten die we inmiddels hebben en over de plannen van de Minister voor de 
zogenaamde ‘ kleine velden’. We beginnen met het laatste onderwerp.

De ‘Kleine-Velden brief’ van de minister
Na alle commotie over het Groninger gasveld 
en de afbouw van de winning daar, kwam ook 
de winning uit de kleine velden in het vizier. De 
Minister beloofde ook hier apart aandacht aan 
te besteden. Begin deze maand kwam de 
Minister met zijn beleid. Het gaat hier onder 
andere om de gaswinning uit het veld Diever. 
De beoogde boorputten in Vledderveen 
behoren tot dit veld Diever en vallen daarmee 
ook onder dit beleid.
De belangrijkste punten uit de brief lopen we 
langs.

Veilig winnen
De minister zegt de winning uit kleine velden 
voort te zetten zolang er nog gas nodig is. Op 
termijn wil hij ook hier de winning stoppen 
(2050). Zo lang er nog gas nodig is, gaat de 
winning door. De winning zal alleen 
plaatsvinden wanneer dit veilig en verantwoord 
kan gebeuren. Tegelijkertijd geeft de minister 
aan dat er altijd risico’s aan de winning kleven. 
Bij aardbevingen moeten er extra maatregelen 
zoals monitoring, onderzoek en 
beheersmaatregelen komen.
Maar, zo vragen wij ons af, hoe kan het dan dat
in Wapse de aardbevingskans al op 42% wordt 
geschat, en dat de minister toch toestemming 
geeft voor verdere winning en het aanboren van
nieuwe putten in dit winningsgebied? En van 
goede monitoring kan volgens ons geen sprake
zijn wanneer er geen nulmetingen aan de 
gebouwen hebben plaatsgevonden. Dit levert 
gevaar voor de gebouwen, maar ook voor de 
landbouw waar drainagesystemen kapot 
kunnen gaan.

Liever hier winnen dan importeren
Door het terugbrengen van de winning in 
Groningen, zal het gas voorlopig nog ergens 
anders vandaan moeten komen. De Minister 
stelt dat hij ook extra gas wil importeren. Maar 
vooral pleit hij voor meer gaswinning uit de 
kleine velden. Daar draagt hij verschillende 
argumenten voor aan: 
* de staat ontvangt hiermee extra inkomsten;
* de staat hoeft minder te importeren en 
daarmee aan het buitenland te betalen;
* het Nederlandse gas hoeft minder ver 
vervoerd te worden en dat is beter voor het 
milieu;
* het is beter voor de werkgelegenheid en ten 
slotte,
* blijft de kennis over de diepe ondergrond van 
Nederland behouden en kan nuttig zijn in de 
toekomst.
De Minister stelt ook in zijn brief dat hij geen 
vergunning voor het opsporen van nieuwe 
velden meer zal afgeven; maar de al verleende 
vergunningen blijven van kracht.
Voor Vledderveen geldt dat het gas er al is 
opgespoord en dat daarom de winning ook door
mag gaan. We zijn blij dat de burgemeester van
Westerveld – in zijn nieuwjaarstoespraak – 
gezegd heeft dat stoppen in Groningen niet 
mag betekenen dat er in Drenthe meer wordt 
gewonnen.

Betrekken van de omgeving
Tot nu toe verloopt de communicatie tussen het 
Rijk, het winningsbedrijf en de lokale partijen 
(gemeente, bewoners en bedrijven) niet altijd 
goed. Dat onderkent de Minister ook. Hij stelt 



daarom voor om het adviesrecht van 
gemeenten te verbeteren en gemeentes ook 
beter te betrekken bij de overgang naar een 
energievoorziening zonder fossiele 
brandstoffen. Voor bewoners en bedrijven wil 
de Minister meer inspraakmogelijkheden.
Daarnaast moet het winningsbedrijf een 
seismische risicoanalyse in het winningsplan 
opnemen. Ook worden representatieve 
nulmetingen aan gebouwen verplicht.
Onze werkgroep vraagt zich de betekenis van 
dergelijke voornemens af. Want de Minister zet 
in het geval van Vledderveen, de gemeente 
grotendeels buitenspel en beperkt 
inspraakmogelijkheden van bewoners door zelf 
de regie naar zich toe te trekken. Dat gebeurt 
door de zogenaamde Rijkscoördinatieregeling 
van toepassing te verklaren. Vermilion heeft 
deze regeling voor Vledderveen aan het Rijk 
gevraagd en het Rijk is hierin meegegaan.

Adequate schadeafhandeling
De Minister wil dat er ook voor de schades die 
ontstaan door winning uit de kleine velden een 
onafhankelijke, landelijke schaderegeling komt. 
Hij wil ook onderzoeken of er een landelijk 
schadefonds, speciaal voor de kleine velden 
kan komen. Hij vindt dat de kosten voor het 
verhelpen van de schades sneller uitgekeerd 
moeten worden. Ook stelt de Minister dat het 
winningsbedrijf de schade in zijn geheel moeten
betalen.
Onze werkgroep vindt dat deze voornemens 
goed klinken. We vragen ons af hoe de praktijk 
zal verlopen. Want wat gebeurt er wanneer 
Vermilion zich terugtrekt uit Nederland of de 
Nederlandse poot van het bedrijf failliet gaat? 
Wij vinden dat de Nederlandse overheid altijd 
garant moet gaan staan voor ontstane schades.

De bewonerswerkgroep
De naam zegt het al: we zijn aan het werk en 
vergaderen alleen als het echt nodig is. 
Omdat er niet alleen in Vledderveen mensen 
actief zijn geworden, hebben we contact 
gezocht met andere werkgroepen die zich al 
langer op het gasdossier gestort hebben. 
Inmiddels hebben de groepen die op of rond 
het zogenaamde (gas)Veld Diever wonen, zich 
verenigd. Dat betekent samen met Wapse, 
Eesveen en Vinkega. We heten nu GAS DrOvF.
De samenwerkende bewonersgroepen hebben 
al een eigen logo dat ook boven deze 
nieuwsbrief staat. 
Het uitgangspunt van de werkgroep is dat we 
tegen gaswinning zijn. Daarbij staat de situatie 

in Groningen ons helder voor ogen: wij willen 
geen grondverzakkingen, of 
grondwatervervuiling, maar ook geen 
aantasting van de landschappelijke waarden. 
Wat wil de werkgroep wel?
We willen een nulmeting aan gebouwen in het 
hele gebied waar gas gewonnen wordt en een 
afdoende schaderegeling. We willen 
voorkomen dat Vermilion nieuwe proefboringen 
start. Verder stellen we ons constructief op bij 
het zoeken naar alternatieven voor het gebruik 
van fossiele brandstoffen. 

Omdat het uiteindelijk de overheid is die beslist,
richten we ons tot hen met onze vragen en 
standpunten over de gaswinning. Vledderveen 
hoort tot de gemeente Westerveld. In de 
aanloop naar de verkiezingen hebben we 
tijdens debatten van ons laten horen. Daarbij 
hebben we aangedrongen op een actieve 
houding van ons gemeentebestuur. We willen 
dat de gemeente onze zorgen ook de hunne 
laat worden. En dat de gemeente daarom ook 
een actieve opstelling heeft bij het behartigen 
van onze belangen. 
Inmiddels heeft de werkgroep al een 
kennismakingsgesprek gevoerd met de nieuwe 
wethouder. Daarbij hebben we onze kennis van
en zorgen over de situatie bij hem op tafel 
gelegd. Het nieuwe College in Westerveld heeft
zich uitgesproken tegen nieuwe gasboringen, 
voor het houden van nulmetingen en een 
afdoende schaderegeling.
Wat betreft de mogelijke gaswinning in 
Vledderveen, weten we dat Vermilion de 
proefboorlocatie bij het ministerie heeft 
aangemeld; over verdere ontwikkelingen 
hebben we nog niets gehoord.
Ook naar de provincie Drenthe heeft de 
werkgroep actie ondernomen en een 
uitgebreide brief geschreven. In september 
komt onze brief in een vergadering van 
Provinciale Staten aan de orde. Maar de 
Statenleden vonden onze brief dermate 
belangrijk dat ze ook in juni deze brief al 
uitgebreid wilden bespreken. Deze week 
hebben de Statenfracties duidelijk gemaakt dat 
ze onze zorgen delen en spraken zich naar 
Vermilion hierover uit.  Ook de provincie heeft al
aangegeven dat ze niet wil dat het dichtdraaien 
van de gaskraan in Groningen ten koste gaat 
van de situatie in Drenthe. Daar willen we ze 
graag aan houden!
Kort geleden heeft de werkgroep haar pijlen 
gericht op de leden van de Tweede Kamer. We 
hebben hen duidelijk gemaakt dat er heel veel 
onduidelijkheden zijn voor de bewoners. Zowel 



het Ministerie als Vermilion geven niet 
voldoende informatie over wat er gebeurt. Ook 
wordt er onvoldoende controle uitgeoefend op 
Vermilion. Zo mocht Vermilion in Wapse alleen 
gas winnen wanneer ze ook – in verband met 
aardbevingen en verzakkingen – nulmetingen 

aan de gebouwen uitvoert. De gaswinning is al 
zo’n twee jaar aan de gang en Vermilion is 
nog niet begonnen met de nulmetingen. 
We zien gelukkig dat er in de pers steeds meer 
aandacht komt voor de gevaren van de 
gaswinning. Als de gelegenheid zich voordoet, 
laten wij ons geluid daar zeker horen.


