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In deze Nieuwsbrief doen we verslag van de informatiebijeenkomst die GAS-DrOvF op 15 
maart in het Dorpshuis van Vledderveen organiseerde. Daarnaast stellen we u op de 
hoogte van de voortgang van de boorlocatie ‘Boergrup in Vledderveen’. En als laatste 
melden we u over de laatste ontwikkelingen binnen de organisatie van GAS-DrOvF. 
 

De informatiebijeenkomst van 15 maart 
Jeannette van der Velde opent de bijeenkomst 
en vertelt dat één van de speerpunten van 
GasDrOvF is om een onafhankelijk 
meetnetwerk te realiseren. Een netwerk om 
allerlei vormen van bodembeweging te meten. 
Waarom is volgens Stichting GasDrOvF zo’n 
meetnetwerk zo belangrijk? 
Gaswinning in de kleine velden breidt zich uit 
en intensiveert zich. In deze regio is dit 
duidelijk waarneembaar in Diever/Wapse, 
Vinkega, Blesdijke, De Blesse en Oldelamer. 
Verder is er in Noordwolde en Rottum de 
aankondiging van het voornemen tot het 
aanboren van nieuwe gasvelden. In 
Vledderveen dreigt middels een 
rijkscoördinatieregeling een geheel nieuwe put 
geslagen te gaan worden. In Eesveen is 

ingestemd met een vertienvoudiging van de 
gasproductie. Daarnaast bevindt zich 
eveneens nog het uitgeproduceerde gasveld 
Nijensleek in dit gebied waar productiewater 
van verschillende anderen putten gedumpt 
wordt. Veel activiteiten in onze diepe 
ondergrond hebben onafhankelijk van elkaar 
impact maar beïnvloeden elkaar ook nog eens 
wederzijds.  
 
Volgens het mijnbouwbedrijf valt een gebied 
van 5 km vanaf de randen van een gasveld 
binnen de invloedssfeer van gaswinning. Voor 
Westerveld, Weststellingwerf en 
Steenwijkerland levert dat het volgende beeld 
op: 
 

 

 

 

 

 



U kunt de afzonderlijke winningsplannen 
terugvinden op de site www.nlog.nl. Daarin 
wordt voor veel velden onder andere een kans 
op bodemtrilling genoemd van 42% (+/- 8%). 
Met het intensiveren van de gaswinning zal de 
kans op gebouwschade toenemen. Bij schade 
als gevolg van gaswinning uit de kleine velden 
kunnen bewoners zich nu nog wenden tot het 
mijnbouwbedrijf Vermilion. Vermilion heeft 
echter tot nu toe vrijwel alle claims 
afgewezen.  
 

Tot nu toe ligt de gang naar de rechter voor 
een burger niet voor de hand vanwege het 
ontbreken van concrete meetgegevens. Met 
meetgegevens voortkomend uit het huidige 
KNMI-meetsysteem kan geen causaal 
verband (oorzaak – gevolg) gelegd worden 
tussen bodemtrilling/aardbevingen en 
bodembeweging en gebouwschade. 
Vergoeding van schade door gaswinning aan 
particulieren is eerder uitzondering dan regel.  
Gelukkig vinden de drie betrokken gemeenten 
en Provinciale Staten van Drenthe en 
Overijssel het heel belangrijk dat er een zo 
goed mogelijk meetnetwerk komt. Hierover 
zijn moties dan wel amendementen door hen 
vastgesteld. 
 
Een meetnetwerk 
Het bedrijf StabiAlert gaf deze avond een 
presentatie over het meetbaar maken van de 
gevolgen van gaswinning op de bouwkundige 
staat van gebouwen. StabiAlert biedt een 
systeem van onder andere tiltmeters aan. Dat 
kan als aanvulling op het huidige meetnetwerk 
van het KNMI gebruikt worden. Met als gevolg 
dat het bestaande meetnetwerk verbetert. 
Hierdoor is het causaal verband tussen 
gebouwschade en gaswinning nauwkeuriger 
vast te stellen.  
 
Stichting GasDrOvF zet zich in voor het 
realiseren van een zo optimaal mogelijk 
meetnetwerk in onze regio. GasDrOvF 
verzamelt kennis die kan bijdragen aan het 
plan dat de drie betrokken gemeenten nu 
opstellen om te komen tot een zo optimaal 
mogelijk meetnetwerk (zowel meten van alle 
trillingen als bodemdaling) in deze regio. 
StabiAlert wil de drie gemeenten daarbij 
eveneens graag van dienst zijn. 
 

Een bouwkundige opname 
Een degelijk uitgevoerde bouwkundige 
opname kan bij een eventuele schadeclaim 
uw bewijslast versterken. Het mijnbouwbedrijf 

Vermilion is tot nu toe verplicht om 
bouwkundige opnames te doen in gebieden 
waar gaswinning plaatsvindt. Deze opname 
wordt dan bij een aantal panden 
uitgevoerd. Vermilion is tegen deze 
verplichting in het gebied van de velden 
Eesveen en Vinkega, in beroep gegaan bij de 
Raad van State.  
Het gevaar dreigt dat er voor een groot aantal 
panden binnen de invloedssfeer van 
gaswinning, geen bouwkundige opnames 
meer komen. Het wordt dan moeilijk aan te 
tonen dat schade die aan een woning is 
ontstaan door de gaswinning komt.  
 
Bouwkundige opname voor eigen woning 
Het bedrijf Vergnes uit Leek verzorgde deze 
avond een presentatie over de manier waarop 
zij bouwkundige opnames uitvoert. Vergnes 
legt de staat van de buitenmuren en alle 
ruimtes van een woning/gebouw vast met een 
360 graden meting. Alle details van een 
gebouw worden vastgelegd. Vergnes is 
gecertificeerd. 
Meer informatie over de bouwkundige 
opnames en uitgevoerd door Vergnes is terug 
te vinden op de website van Vergnes: 
www.vergnesexpertise.nl  Via deze site kunt u 
zich ook aanmelden voor het laten uitvoeren 
van een bouwkundige opname. Vergnes is 
telefonisch ook bereikbaar: 0594-767004 
 
Aan het uitvoeren van een bouwkundige 
opname door Vergnes zijn de volgende kosten 
verbonden: 
Gebouw tot en met 500m3: €296,95 incl. BTW.  
Een gebouw groter dan 500m3: €395,95 incl. 
BTW. De opslag van de opnamen gebeurt op 
een USB stick. 
Professionele opslag van de beelden extern 
kost vanaf het 2e jaar:  €  10,- per jaar incl. 
BTW, 
Speciaal voor  dit gebied zijn er gereduceerde 
tarieven. 
 
De conclusie van deze avond is kort en 
duidelijk: Meten is weten. 
Het uitgebreide verslag van de avond komt op 
de website van GAS-DrOvF die binnenkort de 
lucht in gaat dankzij een genereus aanbod 
van een aanwezige bij de informatie-avond. 
 

De boorlocatie Boergrup 

Al een aantal jaren wordt er gesproken over 
een nieuwe boorlocatie aan de Boergrup/PW 
Jansenlaan. Vermilion heeft ook meerdere 
keren gesproken met een selectieve groep 



bewoners. Er was sprake van een boorplan 
voor 2018 en later 2019. Maar met GAS-
DrOvF heeft er nog geen overleg 
plaatsgevonden. Daarom heeft GAS-DrOvF 
een formeel verzoek gedaan bij het Ministerie 
en bij de gemeente Westerveld om informatie. 
We vroegen om alle bestaande documenten 
en correspondentie – denk aan 
gespreksverslagen en e-mails – aan ons toe 
te sturen. Het Ministerie nam vervolgens 
contact met ons op. Er blijken nog niet veel 
documenten te zijn. Dit komt omdat deze 
locatie vooralsnog is stopgezet. De reden 
hiervan is dat er bij het Ministerie 
onvoldoende mensen zijn om de procedure in 
gang te zetten. Het gaat dus om een uitstel, 
en nog geen afstel van de gaswinning. 

En GAS-DrOvF zelf? 
Inmiddels is GAS-DrOvF een formele stichting 
geworden. Dat wil zeggen met een bestuur,  
met een bankrekening (NL35 RABO 0338 
3569 59) en er zijn ook statuten. 
Nu is het ook mogelijk dat GAS-DrOvF zich 
als partij meldt in juridische procedures.  
GAS-DrOvF is nu al actief op facebook en op 
Twitter. Er is ook een e-mailadres: 
info.gasdrovf@gmail.com. U kunt daar met uw 
vragen terecht. 
We vragen u om GAS-DrOvF te steunen door 
donateur te worden. Dat bent u al wanneer u 
10 euro per jaar overmaakt. Op de website 
van GAS-DrOvF komt een 
machtigingsformulier te staan. 
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