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Weer een nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes over de gaswinning en de 
verschillende initiatieven van GAS DrOvF. Deze initiatieven hebben te maken 
met het verbreden van het verzet tegen de gaswinning en het onder druk 
zetten van Vermilion om zich te houden aan de regels en wetgeving die er 
voor de gaswinning zijn. De laatste weetjes over de boorlocatie aan de 
Boergrup in Vledderveen, lekkende boorputten, de extra meetstations voor 
bodembeweging die geplaatst zijn en het theaterstuk GAS dat in Steenwijk 
wordt opgevoerd.

De Boergrup
In de vorige Nieuwsbrief van dit voorjaar 
meldden we dat we bij het Rijk en bij de 
gemeente alle documenten en 
correspondentie hebben opgevraagd die 
met een mogelijke gaswinning aan de 
Boergrup te maken heeft.  Deze informatie 
is nu binnen.  Niet alle informatie hebben 
we gekregen: veel van de tekst was zwart 
gelakt omdat die voor ons geheime 
informatie zou bevatten. Wat zijn we wel te 
weten gekomen?
Op de eerste plaats is duidelijk dat er nog 
steeds geen start is gemaakt met de 
voorbereidingen. Het ministerie van 
Economische Zaken zegt onvoldoende 
menskracht te hebben om aan dit project te
werken. Dit betekent dat een mogelijke 
gaswinning in ieder geval flink vertraging 
oploopt.
In de onderlinge correspondentie signaleert
men:
* dat het gaat om een groot winningsveld, 
waarbij meer dan 500.000 Nm3 per dag 
gewonnen zou gaan worden;
* dat er dan gedurende lange tijd 
gewonnen gaat worden;
* dat men zich zorgen maakt om de 
aanvraag als `Werelderfgoed’ ;
* dat er een toenemende onrust onder 
bewoners is;

* dat het Natura 2000-gebied in de directe 
omgeving ligt, 
* dat een waterwingebied in de nabijheid 
ligt en
* dat Vermilion zich zorgen maakt over wat 
er in het regeerakkoord staat, nl. dat er 
‘geen opsporing van nieuwe boorlocaties’ 
meer zullen komen.

Stikstof
Er zijn Europese regels voor het 
beschermen van het milieu, en in het 
bijzonder de Natura 2000-gebieden. 
Nederland heeft deze regels niet goed 
toegepast, zo oordeelde de Raad van State
in mei. Deze uitspraak zal ook gevolgen 
hebben voor de gaswinning waardoor extra
uitstoot van stikstof plaatsvindt. In onze 
directe omgeving hebben we te maken met
zo’n Natura 2000-gebied, het Drenths-
Friese Wold. De kans dat er nog een 
nieuwe boorlocatie aan de Boergrup zal 
komen verkleint door deze uitspraak van de
Raad van State.

Gesprekken met de politiek in gemeente
en provincie
Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van vorig jaar zijn we begonnen met de 
gesprekken met de politieke partijen. Bijna 
geeneen partij besteedde aandacht aan de 



gaswinning in zijn programma. Door onze 
gesprekken is dat alsnog in de 
partijprogramma’s opgenomen. Er liggen 
nu ook korte lijntjes tussen GAS DrOvF en 
de plaatselijke politiek. Vlak voor deze 
zomer hebben we opnieuw met alle 
politieke partijen in Westerveld om tafel 
gezeten. Een veel gehoord geluid was dat 
de gemeente niet beslist over de 
gaswinning. Daar brengen we tegen in dat 
de druk wel van onderaf moet komen. Want
het Rijk heeft uitsluitend oog voor de 
inkomsten die ze krijgt uit de gaswinning. 
Wie moeten er dan voor de bewoners 
opkomen? De gemeenten Westerveld, 
Weststellingwerf en Steenwijkerland 
trekken nu meer gezamenlijk op. Ook 
hebben we met een aantal fracties in de 
provincie contact. En ten slotte hebben we 
een uitgebreid gesprek gevoerd met de 
Commissaris van de Koning, mevr. Jette 
Klijnsma. Ook burgemeester de Jager en 
wethouder de Jong waren erbij aanwezig. 
Met elkaar zijn we tot de conclusie 
gekomen:
a. dat er geen nieuwe boringen moeten 
komen, en
b. dat de burgers ontzorgd moeten worden.
Met dit laatste bedoelen we dat er een loket
moet komen voor burgers die te maken 
krijgen met schades aan hun woningen; dat
burgers geholpen worden bij het invullen 
van een schadeformulier. En als derde dat 
er een fonds moet komen waaruit de 
schades worden betaald en dat gevuld 
wordt door Vermilion.
Nog voor de begrotingsbehandeling 
moeten deze punten met de 
fractiespecialisten gaswinning in de 2e 
kamer besproken worden.

Winningsplan Diever
Vledderveen ligt al in de invloedssfeer van 
een vijftal winningsvelden. Voor het veld 
Wapse/ Diever heeft Vermilion 
toestemming gevraagd om extra gas te 
mogen winnen.  Vanuit de bewoners, vanuit
GAS DrOvF, maar ook vanuit de gemeente 
Westerveld, zijn beargumenteerde 
tegengeluiden gekomen: zij hebben 
zienswijzen ingediend. Deze hebben de 
Minister er niet van weerhouden om toch 

toestemming te geven voor het 
winningsplan. GAS DrOvF wil tegen dit 
besluit in beroep gaan bij de rechtbank. 
Maar dat kost zo’n 300 euro aan leges en 
griffiekosten. GAS DrOvF roept daarom 
inwoners op om donateur te worden. Dat 
kan voor 10 euro per jaar (zie 
www.gasdrovf.nl ) op deze site staat hoe u 
zich kunt aanmelden als 
donateur.Meetnetwerk uitgebreid
Er is nog steeds geen goede 
schaderegeling voor bewoners. Er ligt een 
aangepast voorstel van de Minister. Dit 
voorstel voldoet nog niet aan de wensen 
van GAS DrOvF en andere 
bewonersgroepen in het land.
Het is daarom van des te groter belang dat 
GAS DrOvF zich blijft inzetten voor een 
sluitend meetnetwerk waarmee bevingen 
gemeten kunnen worden. Daar zijn 
vorderingen mee gemaakt. Naast de al 
bestaande meetapparatuur in Kallenkoten, 
zijn er drie meetpunten bijgekomen: bij 
Noordwolde, bij Oude Willem en ten 
westen van Wolvega.  GAS DrOvF wil aan 
een aardbevingsdeskundige vragen of dit 
een voldoende dekking geeft om ook de 
kleine bevingen op te vangen.

Meer en sneller
Het lijkt erop dat Vermilion zo snel mogelijk 
– en sneller dan is toegestaan- het gas uit 
de grond wil pompen. Dit sneller oppompen
brengt extra risico’s met zich mee: de kans 
op aardbevingen neemt er mee toe.
De Minister zegt dat er ook in de kleinere 
velden minder gas wordt gewonnen.  Maar 
dat is niet de waarheid omdat enige tijd 
winningsplannen op de plank zijn blijven 
liggen; deze worden er nu in rap tempo 
weer vanaf gehaald. Ook Vermilion zelf laat
in haar jaarstukken zien dat haar 
gasproductie in Nederland is toegenomen.
Wat de Minister nu toestaat voor het veld 
Diever, geldt ook voor het veld Vinkega 
waar Vermilion meer en sneller gas wint. 
Voor dat veld heeft het Staatstoezicht op de
Mijnen (SodM) de bewoners al gelijk 
gegeven; evenals de Rechtbank. Toch gaat
Vermilion, gesteund door de Minister 
gewoon door. GAS DrOvF heeft dit 

http://www.gasdrovf.nl/


probleem nu voorgelegd aan de Raad van 
State die binnenkort uitspraak doet.

Bodemvervuiling
GAS DrOvF timmert aan de weg met 
informatie over bodemvervuiling door de 
gaswinning. De meeste boorputten zijn 
namelijk niet goed gemaakt; het beton 
brokkelt af en gaan steeds meer lekken. 
Hierdoor vervuilt de bodem met xyleen, 
benzeen en olie. Dit heeft gevolgen voor 
mensen die in de omgeving wonen. Maar 
ook voor de voedselproductie en voor het 
grondwater. Dit water wordt ook door het 
vee gedronken en de giftige stoffen komen 
hierdoor in de voedselketen.

Theaterstuk GAS
Over de gevolgen van de gaswinning in 
Groningen is een theaterstuk geschreven. 
Het heet GAS. Het gaat niet alleen over de 
gebouwen die schade ondervinden, maar 
ook over wat de gaswinning met de 
mensen die er wonen doet. Na een 
succesvol toernee in Groningen, komt dit 
theaterstuk op woensdag 15 november in 
Steenwijk. Kaartjes kosten 25 euro.


