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Dit voorjaar hebben we enkele informatiebijeenkomsten voor bewoners moeten 
afzeggen vanwege de Corona-crisis. Na de zomer willen we die weer gaan oppakken.
Maar we hebben niet stil gezeten. We namen het initiatief om vanuit bewonerszijde 
een landelijke petitie te starten voor een beter schadeprotocol. We maakten ons sterk 
voor een beter netwerk om bodembeweging te meten zodat bewijslast bij schades 
beter aantoonbaar worden. En we rondden onze klachtenprocedure voor betere 
communicatie met het Ministerie af.

Schadeprotocol
In de nieuwsbrief van januari deelden we onze zorgen over het aanstaande schadeprotocol voor 
burgers in onze regio. In de Tweede Kamer zijn er veel vragen gesteld over de inhoud ervan. Eind 
juni zal er nogmaals aandacht voor zijn. Reden voor GAS DrOvF om onze zorgen opnieuw onder 
de aandacht te brengen. We hebben een petitie opgesteld waarvan we ook andere groepen in het 
land gevraagd hebben die te ondertekenen. Deze petitie wordt aangeboden aan de leden van de 
Tweede Kamer. 
De belangrijkste punten heruit:

De rechtstaat maakt geen onderscheid naar burgers. Burgers die in gelijke positie verkeren behoren 
op eenzelfde wijze behandeld te worden. Dus waar schades ontstaan door mijnbouwactiviteiten, 
moeten de regels voor schadevergoeding gelijk zijn. Dus regels die in Groningen gelden, moeten 
ook in de rest van het land gelden.Het mag daarom niet uitmaken 
* waar de burger die te maken krijgt met een schade door mijnbouwactiviteiten, in Nederland 
gevestigd is,
* of het gaat om gaswinning, zoutwinning, geothermie of opslag in de ondergrond, enz.,
* door welk mijnbouwbedrijf de schade is veroorzaakt.
Daarom eisen we dat:

1. Er is slechts één onafhankelijke Commissie die de schades afhandelt;
2. De overheid garant staat voor de uitbetaling van de schades aan gedupeerden. De overheid 

maakt hierover afspraken met de mijnbouwbedrijven;
3. Het schadeprotocol uitgaat van het omgekeerde bewijsvermoeden;
4. Tot 30 jaar na afronding van de mijnbouwactiviteiten burgers schades kunnen melden 

conform het protocol. Aansprakelijkheid zal niet verjaren.
5. Alle vormen van schades in aanmerking komen voor vergoeding. Bijvoorbeeld schades aan 

gebouwen, aan de bodem (verzakkingen / verhogingen of vervuiling), natuur, waardedaling 
woningen, verminderd woongenot en psychische schade;

6. Bij het beoordelen van de schade rekening wordt gehouden met een mogelijke stapeling van 
mijnbouwactiviteiten en met de specifieke situatie van het gebied;

7. Er geen directe relatie gelegd hoeft te worden tussen een specifiek waargenomen 
bodemtrilling en een opgetreden schade.

8. Er geen beperkende invloedssfeer bepaald wordt waarbinnen een mijnbouwschade kan 
optreden.

9. Er een deugdelijk, dekkend en transparant meetnetwerk komt.
10. Bij aanpassingen van het schadeprotocol  aan alle bewonersorganisaties tijdig gelegenheid 

gegeven invloed wordt uit te oefenen op de wijzigingen.



Er is al een Commissie geïnstalleerd die het Protocol van de Minister gaat uitvoeren. Er komt 
regelmatig een evaluatie van hoe het in de praktijk werkt. Mocht het zo zijn dat we nu geen 
veranderingen meer voor elkaar krijgen, dan zal GAS DrOvF bij de evaluatie proberen alsnog onze 
punten te laten opnemen.

Meetnetwerk
Een van de voorwaarden van GAS DrOvF voor een veilige gaswinning is een sluitend meetnetwerk 
voor bodemdaling en bodemtrilling. Met een goed meetnetwerk zal bodembeweging beter 
gekoppeld kunnen worden aan schades die door de mijnbouw ontstaan. Hiermee kunnen bewoners 
een schadeclaim beter onderbouwen.
Het meetnetwerk moet voldoende punten meten in ons gebied, nauwkeurig zijn en de gegevens 
moeten ook voor GAS DrOvF toegankelijk zijn. GAS DrOvF heeft Vermilion gevraagd om een 
verdichting van de meetpunten. Maar GAS DrOvF heeft ook contact gelegd met een hoogleraar I. 
E. Bal van de HanzeHogeschool in Groningen, die gespecialiseerd is in aardbevingen. Hij wil ons 
helpen bij het beoordelen van de voorstellen van Vermilion.
Kort geleden ontvingen we het voorstel van Vermilion voor een verdichting van het meetnetwerk. 
Dit voorstel hebben we laten beoordelen door de Hoogleraar.  Die oordeelde dat de voorgestelde 
apparatuur van hoge kwaliteit is. Daarnaast heeft hij ons geadviseerd over de plekken waar de 
nieuwe meetapparaten het best geplaatst kunnen worden. GAS DrOvF heeft zijn adviezen 
overgenomen en in een reactie aan Vermilion gestuurd. Het is de bedoeling dat de nieuwe 
meetapparatuur nog dit jaar in werking treden. Vermilion betaalt deze apparatuur; het KNMI 
beheert deze. Na een proefperiode zullen deze meters te vinden zijn op www:knmi/nederland-
nu/seismologie/stations/live-seismogrammen. De stations in Oldetrijne (FR024) en Kallenkote 
(DR014) waren al te zien. Inmiddels zijn ook de stations in Vinkega (FR044) en Oude Willem 
(nabij Diever/Wapse te zien (DR034.

Gesprekspartner van het Ministerie
Vorige zomer vond de informatiebijeenkomst voor de Blesse/ Blesdijke plaats. Volgens GAS 
DrOvF waren ten onrechte de bewoners van Westerveld niet en de bewoners van Steenwijkerland te
laat uitgenodigd. We vroegen het Ministerie dit manco te verhelpen. Maar op ons verzoek, en op de 
vele herhalingen ervan, reageerde het Ministerie niet. Het Ministerie verbrak zelfs alle contact met 
GAS DrOvF. Uiteindelijk heeft GAS DROvF een formele klacht hierover ingediend. Het resultaat: 
het Ministerie erkent GAS DrOvF als gesprekspartner en zal ons ook voortaan informeren over 
nieuwe ontwikkelingen in ons werkgebied. Na de zomer zal er opnieuw een overleg zijn; deze keer 
met de nieuwe directeur en de nieuwe medewerker voor de kleine velden.
De formele klacht heeft een positief eindresultaat.

Raad van State zitting Eesveen 
10 februari jl. diende het beroep voor de Raad van State in Den Haag over het besluit van het 
Ministerie EZK om de gaswinning in het veld Eesveen te verhogen van 50 miljoen nM3 naar 630 
nM3. Tijdens de zitting zijn alle argumenten aan bod geweest en werden de bezwaren van ons zelfs 
bevestigd door deskundigen. Het was een zorgvuldige zitting. Helaas was dit niet terug te zien in de
uitspraak. Daarin is met name gezegd dat het Ministerie aan alle voorwaarden heeft voldaan en dus 
mag winnen. Mocht het volume van 630 nM3 op zijn gesoupeerd dan moet alsnog weer een nieuwe 
aanvraag gedaan worden. Wij verwachten deze over 1 a 1,5 jaar gezien de huidige productie. 

Informatiebijeenkomsten
Door de Coronacrisis zijn een aantal informatiebijeenkomsten helaas geannuleerd. We hopen dat dit
najaar een inhaalslag kan plaatsvinden. Wanneer in uw dorp belangstelling is om op een 
bijeenkomst informatie te ontvangen over de gaswinning en de gevolgen voor de bewoners, neem 
dan vooral contact met ons op (gasdrovf@gmail.com of info@gasdrovf.nl).
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Steun van u en anderen
Om haar activiteiten uit te voeren, maakt GAS DrOvF kosten. Onze organisatie heeft daarom het 
donateurschap ingevoerd. Voor 10 euro per jaar kan iedereen het werk van GAS DrOvF steunen. Op
de website van GAS DrOvF (ww  w.gasdrovf.nl) kunt u aangeven donateur te willen worden. U 
ontvangt daarna per mail het machtigingsformulier dat u kunt invullen en terugsturen. Ook 
eenmalige giften zijn van harte welkom. Het banknummer van GAS DrOvF is NL35 RABO 0338 
3569 59. Kijk ook voor nieuws en achtergronden op onze website: www.gasdrovf.nl.
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