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In deze nieuwsbrief leest u over de nachtelijke onrust in Noordwolde die door de
werkzaamheden van Vermilion ontstond. Er speelt het nodige over de schaderegeling
voor bewoners, die al vele keren beloofd is, maar er nog steeds niet is. Daarbij geven
u de laatste stand van zaken. De Minister stelt dat ook de gaswinning in de kleine
velden afgebouwd wordt; maar volgens GAS DrOvF in onze regio nog even niet. En
tot slot, vragen we u donateur en/of vrijwilliger te worden bij GAS DrOvF.
Noordwolde opgeschrikt
Een van de locaties waar nieuwe pijpen worden
geboord is Noordwolde. Dit levert doorgaans
gedurende enkele maanden geluids- en
lichtoverlast op. Deze werkzaamheden gaan dag
en nacht door. Enkele weken terug zaten de
omwonenden opeens rechtop in hun bed. Het
was half drie en er was een alarmerend geluid.
Een van de bewoners maakte een filmpje van
het gebeuren dat meteen viraal ging. Niet alleen
in de regio, maar ook in Den Haag kreeg dit
voorval aandacht. Vermilion reageerde met de
opmerking dat ze ervan overtuigd waren dat ze
binnen de gestelde geluidsnorm was gebleven.
De bewoners twijfelden daar sterk aan en
schakelden de Omgevingsdienst in voor
geluidsmetingen. Ook het Staatstoezicht op de
Mijnen kwam in actie. Vermilion bleek al 12
keer de geluidsnorm te hebben overschreden.
Het Staatstoezicht heeft Vermilion een last
onder dwangsom opgelegd: een volgende
overtreding kost ze 50.000 euro.
Voor dit ‘incident’ vindt een gerechtelijk
onderzoek naar het handelen van Vermilion
plaats.
Schaderegeling
De afgelopen maanden is er weer veel te doen
geweest over een schaderegeling voor inwoners
en bedrijven. Nu is het zo dat ontstane schades
bij Vermilion gemeld worden. Dit bedrijf geeft
vervolgens aan een bedrijf opdracht om te
beoordelen of de schades ontstaan zijn door de

gaswinning. Tot nu toe hebben deze
onderzoeken nog nooit opgeleverd dat de
gaswinning de oorzaak is. Maar we weten uit
Groningen dat de schades vaak lange tijd na de
start van de gaswinning ontstaan.
Voor het Groninger gasveld bestaat er een
regeling waarbij het gaswinbedrijf NAM moet
aantonen dat de ontstane schade niet door de
gaswinning is ontstaan. Inwoners hoeven
daarom niet zelf aan te tonen dat de gaswinning
de schade veroorzaakt (wettelijk
bewijsvermoeden: BW art. 6:177a). Helaas wil
de Minister deze zelfde manier van
bewijsvoering niet voor de rest van het land
laten gelden.
Advies over schaderegeling
De Minister een advies hierover gevraagd aan
de Technische Commissie BodemBeweging
(Tcbb). De strekking van dit advies is dat het
rechtvaardig is om de schades in de rest van
Nederland op gelijke manier af te handelen.
Dus dat:
a) een onafhankelijke Commissie de schades
beoordeelt en
b) in principe ligt de bewijslast voor de schade
bij het gaswinbedrijf.
c) Niet alleen schades aan gebouwen, maar ook
immateriële schade (bijvoorbeeld een
genoegdoening voor alle sores) zou voor een
vergoeding in aanmerking komen.
GAS DrOvF hoopte natuurlijk dat de Minister
dit advies zou overnemen, en liefst nog wat
verbeteren. Maar daar lijkt het niet op. Er ligt

sinds deze zomer een concreet voorstel om de
geleden schades anders aan te pakken. Het gaat
om een wijziging van de Wet algemene
bestuursrecht.
*
de eerste 5% van de schades behoort tot
het eigen risico van de inwoners;
*
cosmetische schade komt ook niet in
aanmerking voor vergoeding. Onder
cosmetische schade rekent men de schade aan
muren die niet direct tot een onveilige situatie
leiden. Dat zijn bijvoorbeeld scheuren in muren;
maar deze scheuren leiden wel tot kosten van de
eigenaar, of verminderen de waarde van het
pand;
*
ook immateriële schade komt niet meer
in het voorstel voor.
Recent voornemen
Op 20 december maakte de Minister bekend dat
er voor de gaswinning een eigen landelijke
Commissie Mijnbouwschade krijgt die de
schadeafhandeling gaat doen. Deze Commissie,
die er vanaf zomer 2020 is, gaat de burgers
‘ontzorgen’. Deze Commissie gaat onderzoeken
welke schade er is ontstaan en ontfermt zich
over de bewijslast. Het advies van de
Commissie over de schade wordt door het
gasbedrijf opgevolgd.
Verzet tegen plannen
GAS DrOvF vindt het een goede zaak wanneer
burgers ‘ontzorgd’ worden bij schade aan hun
bezittingen. Maar het tot nu toe onduidelijk of
de Commissie gaat adviseren op basis van de
regels van de Wet Algemeen bestuursrecht zoals
hierboven aangegeven. Door die regels kan er
maar een beperkt deel van de schade voor
vergoeding in aanmerking komen. Volgens de
Minister is het niet nodig om de bewijslast bij
het gaswinbedrijf te leggen. Kortom, de nieuwe
Commissie moet kunnen aantonen dat de
gaswinning de oorzaak is van de ontstane
schade.
Gas DrOvF heeft zorgen over de schaderegeling
voor bewoners en heeft daarom diverse acties
ondernomen. Ze stuurde brieven naar de fracties
in de Tweede Kamer, maar bestookte eveneens
de besturen van de drie gemeenten en
provincies waar ze actief is. Dit leidde ertoe dat
de gemeenten en provincies actie ondernamen.
De gemeente Woerden, waar Vermilion nog gas
wil winnen, heeft alle overige gemeenten achter
een gezamenlijke motie gekregen. Het
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft zich

eveneens uitgesproken voor een betere
schaderegeling. De druk wordt alom opgevoerd,
want het mag niet uitmaken of je als burger met
schade door de mijnbouw in Groningen of in de
rest van het land woont. En als het Ministerie en
Vermilion zeggen dat er in de rest van
Nederland de gaswinning niet tot schade zal
leiden, dan zeggen wij dat het dan voor hen niet
zou moeten uitmaken om de bewijslast voor de
schade bij zichzelf te leggen. GAS DrOvF pleit
er voor dat Vermilion al vast een schadefonds
vult zodat toekomstige schades daaruit betaald
kunnen worden.
Het laatste woord over een goede
schaderegeling is aan de Tweede Kamer.
Gaswinning opgeschroefd
Vanwege het klimaat moeten we af van de
fossiele brandstoffen. De aardbevingen en
schades in Groningen zijn een andere reden
waarom de gaswinning daar nu direct omlaag
moet. De Minister heeft toegezegd dat ook in de
overige gasvelden de productie zal dalen. Hij
zegt zelfs dat dit nu al het geval is.
In onze regio blijkt dat niet waar te zijn. De
productie bij bestaande boorlocaties neemt toe.
Bovendien staan er nieuwe boorlocaties in de
wacht. Wanneer we kijken naar wat Vermilion
er zelf over zegt, zien we dat de Minister er
naast zit. In zijn jaarverslag geeft Vermilion aan
dat de gaswinning in Nederland in de lift zit. In
een presentatie rept de organisatie over kansen
om nieuwe boorlocaties in Nederland te gaan
exploiteren.
Winningsplannen
Voorafgaand aan het boren naar gas, stelt
Vermilion een winningsplan op. Het Ministerie
nodigt dan de omwonenden van het nieuwe
gasveld uit voor een informatiebijeenkomst.
Voordat dit besluit definitief wordt, mogen
zogenaamde zienswijzen ingediend worden.
GAS DrOvF bestudeert de winningsplannen en
kijkt daarbij vooral naar de belangen van
bewoners: zijn de plannen veilig qua
bodemdaling, risico op aardbevingen en dus
schade, en GAS DrOvF let op de manier van
boren zodat er geen schade aan de bodem komt.
Bovendien helpt GAS DrOvF verontruste

bewoners(groepjes) bij het opstellen van hun
zienswijzen.
De Minister van Economische Zaken &
Klimaat (EZ&K) geeft vervolgens een principeakkoord op het plan. Wanneer de Minister niet
of onvoldoende op de argumenten ingaat,
besluit GAS DrOvF om in beroep te gaan bij de
rechter. Die bepaalt of de Minister een goede
afweging heeft gemaakt en voldoende op de
argumenten is ingegaan. Zo’n procedure brengt
kosten met zich mee: 345 euro per
beroepschrift. Toch zet GAS DrOvF zo’n
procedure door om maximaal de zorgen van
bewoners en hun belangen in het definitieve
besluit door te laten klinken.
Kosten
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
(www.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.
Vorige maand maakte de organisatie van
Plaatselijk Belang in Dwingelo ons erg blij met
een flinke donatie. Hartelijk dank hiervoor en
we hopen dat dit voorbeeld ook door andere
organisaties wordt gevolgd. Het bestuur van
GAS DrOvF probeert ook langs andere wegen
aan geld te komen, bijvoorbeeld door sponsors
te werven en de gemeentelijke en provinciale
overheden om een subsidie te vragen voor deze
bewonersparticipatie.
Vrijwilligers gezocht
Om goed voor de belangen van de bewoners bij
gaswinning op te komen, moet veel werk verzet
worden. GAS DrOvF is daarom op zoek naar
inwoners uit de gemeenten Steenwijkerland,
Westerveld en Weststellingwerf die samen met
ons daaraan willen werken. Het is voor ieder
een uitdaging, waarbij er een nieuwe wereld
voor je open gaat. Heb je belangstelling? Neem
dan contact op met Jeannette van der Velde, tel.
06.15.51.22.51

