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In deze nieuwsbrief informeren we u over de schriftelijke vragen die we 
gesteld hebben aan Vermilion over een mogelijke boorlocatie in Vledderveen 
en de antwoorden die we daarop kregen. Ook vertellen we meer over de 
schaderegeling die in de maak is. Ten slotte gaan we in op nieuw onderzoek  
over de gevaren van gaswinning.

Vragen aan Vermilion
We vroegen Vermilion of het ‘Veld Boergrup’
een afzonderlijk veld is, of dat het in 
verbinding staat met de velden Vinkega, 
Diever of Eesveen. Ook wilden we weten of 
het bedrijf 1 of meerdere putten wil boren, in
welke richting de pijpen gaan lopen en wat 
de omvang is van het winningsveld zal zijn. 
Bij de ‘omvang’ moeten we denken aan 
zowel de hoeveelheid gas die Vermilion wil 
winnen, als de grootte van het oppervlak 
waaronder gas het bedrijf gas wil winnen. 
Natuurlijk hebben we vragen gesteld over 
de verwachte bodemdaling, de kans op 
aardbevingen, de nulmetingen aan 
woningen en de schaderegeling voor 
bewoners. Ook hebben we gevraagd naar 
de invloed van de winning op het milieu en 
de gevolgen voor het Natura 2000-gebied 
en voor de aanvraag Wereld Erfgoed. 
Bovendien vroegen we Vermilion met wie ze
van de bewoners overleggen en of die 
groep  bewoners ook alle betrokkenen 
vertegenwoordigt. We wilden weten hoe ver 
ze waren met het opstellen van een 
winningsplan en of Vermilion een 
zogenaamde RijksCoördinatieRegeling 
(RCR) heeft aangevraagd. 

Het antwoord dat we ontvingen was 
bijzonder teleurstellend. Vermilion gaf aan 
dat het winningsplan nog in de maak is en 
daardoor nog geen antwoorden op onze 
vragen kan geven. Wel heeft Vermilion een 

RCR aangevraagd waardoor zowel het  
gemeentebestuur als de burgers minder 
invloed op de plannen kunnen uitoefenen. 
Het is aan de Minister om besluiten te 
nemen en ook rekening te houden met 
zaken zoals veiligheid voor omwonenden en
milieu, zo stelt Vermilion. Op welke termijn 
we een winningsplan kunnen verwachten, 
blijft onduidelijk.

De schaderegeling
De Minister heeft zijn plan bekend gemaakt 
voor de schaderegeling voor de 
zogenaamde ‘kleine velden’. Er komt een 
landelijke schaderegeling voor de ‘kleine 
velden’. Daarbij melden bewoners en 
bedrijven hun schades bij een Commissie. 
Het blijft een verantwoordelijkheid voor 
bewoners en bedrijven om zelf aan te tonen 
dat hun schade veroorzaakt is door de 
gaswinning. Dit is dus een groot verschil 
met de regeling die er voor het Groningse 
gasveld is vastgesteld. De Provincie 
Drenthe heeft zich op dit punt al duidelijk 
uitgesproken: ook voor de Kleine Velden 
moet er een omgekeerde bewijslast  komen 
zoals nu in Groningen (het gasbedrijf moet 
dan aantonen dat de schade niet 
veroorzaakt is door hun gaswinning).
Het aantonen dat de schade door de 
gaswinning komt, wordt bewoners erg 
moeilijk gemaakt. Reden hiervan is dat er 
geen zogenaamde nulmetingen aan de 
woningen gedaan worden voorafgaand aan 



de winning. Pas na de start van de boringen
komen er zogenaamde bouwkundige 
opnames van woningen. Een bureau 
selecteert dan een aantal woningen in het 
gebied waarvoor zo’n opname gedaan 
wordt, de zogenaamde referentiewoningen. 
Door deze werkwijze na de start van de 
boringen, is het voor gedupeerden moeilijk 
om aan te tonen dat schades aan grond en 
gebouwen het gevolg zijn van de 
gaswinning. Bewoners staan al gauw met 
lege handen.
Vermilion heeft eerder al gezegd dat ze het 
doen van bouwkundige opnames niet zinvol 
vindt. Het zou maar onrust bij bewoners 
opleveren, aldus Vermilion. En dan te 
bedenken dat onze rijksoverheid de regels 
voor de gestelde termijnen van die opnames
ook niet zo strikt controleert! 
Rond het veld Diever zijn er 165 woningen 
geselecteerd voor een bouwkundige 
opname. Daarvan zouden er ook een aantal
in Vledderveen liggen. Hoeveel en waar die 
zijn, is ons onbekend.
Vermilion dient regelmatig een winningsplan
in voor een klein veld en dus met beperkte 
verwachte bodemdaling en gevolgen voor 
het milieu en gebouwen. In de loop van de 
tijd vragen ze meer te mogen winnen. In 
Eesveen is nu toestemming voor een ver-
10-voudiging van de winning gegeven. 
In de praktijk blijken de verschillende 
kleinere velden met elkaar in verbinding te 
staan waardoor de effecten voor 
bodemdaling nog groter worden. Omdat de 
werkgroep zich hier zorgen over maakt, 
heeft ze de 3 betrokken gemeenten 
gevraagd om zogenaamde tiltmeters aan te 
schaffen. Met deze meters kunnen we beter 
de relatie aantonen tussen bevingen of 
verzakkingen en de schades aan woningen.
Deze tiltmeters meten de trillingen in de 
bodem en meten ook de verzakkingen. 
Werkgroep GAS DrOvF heeft bij de 
raadsvergadering van 30 oktober over de 
begroting een warm pleidooi gehouden voor
de aanschaf van tiltmeters. De 
gemeenteraad heeft vervolgens dit voorstel 
unaniem aangenomen. De wethouderzei dat
hij dit het liefst doet met de aanliggende 
gemeenten samen. 

Ook laat de wethouder onderzoeken of het 
bestemmingsplan aangepast kan worden 
zodat ze straks goede redenen heeft om 
een winningsplan af te wijzen. 

Gaslekkages
De werkgroep heeft contacten met een 
deskundige die heeft aangetoond dat er 
heel veel gaslekkages plaatsvinden rond de 
boorputten. Dit geldt niet alleen bij putten 
waar nu gewonnen wordt, maar ook nog bij 
al gesloten boorputten zoals in Nijensleek. 
Door deze gaslekkages ontstaan er 
gevaarlijke situaties in de omgeving. De 
lekkages veroorzaken ook ernstige 
vervuiling in de bodem en in het grondwater.
In 90% van de boorputten is er sprake van 
gaslekkage. In het geval van de nu gesloten
boorput van Nijensleek, is het aannemelijk 
dat er meer dan een miljard kubieke meter 
gas is weggelekt nadat de put gesloten 
werd. Vermilion is op de hoogte van deze 
gaslekkages en kent dus ook de gevaren 
ervan. Maar Vermilion weigert zijn gegevens
hierover beschikbaar te stellen. Wij vinden 
dit een onverantwoordelijke houding ten 
opzichte van de bewoners. Vermilion maakt 
deze technische gegevens pas na 10 jaar 
openbaar, terwijl de NAM dat direct doet.
Onze werkgroep heeft deze informatie bij de
provincie aangekaart tijdens een hoorzitting.
We hebben erop aangedrongen de Minister 
te vragen Vermilion te verplichten direct zijn 
technische gegevens te openbaren. Want 
dan kunnen we berekenen hoeveel gas er 
weglekt. Maar zolang die verplichting voor 
Vermilion er nog niet ligt hebben we de 
provincie gevraagd  zelf onderzoek naar 
gaslekkages te doen. Op die manier kan de 
provincie aantonen dat de gaswinning 
ernstige vervuiling en zeer gevaarlijke 
situaties veroorzaakt. 


