Maatschappelijk Jaarverslag Stichting GAS DrOvF
over het oprichtingsjaar maart 2019 – maart 2020
GAS DrOvF is in maart 2019 als stichting opgericht.
GAS DrOvF wil er zijn voor allen, die zich zorgen maken over gaswinning in Zuid‐West Drenthe, Noord‐
West Overijssel en Zuid‐Oost Friesland.
Het bestuur van stichting GAS DrOvF bestaat uit de voorzitter Jeannette van der Velde, penningmeester
Carolien Spruijt en secretaris Rita Pos.
Dit stichtingsbestuur kan terugvallen op en werkt nauw samen met de werkgroep GAS DrOvF, die
bestaat uit 15 omwonenden van gasvelden in deze regio, die gezamenlijk beschikken over zeer veel
locatiespecifieke en algemene kennis over gaswinning en een breed netwerk. De werkgroep GAS DrOvF
vergadert iedere 6 weken. Afgezien van deze officiële momenten is er wekelijks en soms dagelijks
contact onderling om elkaar op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.
Wat ons samenbindt is onze grote bezorgdheid over de gevolgen op korte en lange termijn van
gaswinning in de regio,die op de door GAS DrOvF ontwikkelde kaart hieronder, wordt weergegeven:

Op de kaart staan alleen de gaswinningsprojecten ingetekend, die nu actueel zijn. Er zijn daarnaast
plannen voor uitbreiding van het aantal putten in deze regio bijvoorbeeld in Vledderveen en Ossenzijl.
Ook de uitbreiding van de winning waarvoor onlangs instemming is verleend door Minister Wiebes
namelijk de velden De Blesse East en Weststellingwerf zijn niet ingetekend. Bij boorlocatie
Wanneperveen is er sterke bodemvervuiling aangetroffen die moet worden gesaneerd. Ook deze
plannen volgen wij nauwgezet.
GasDrOvF stelt zich als doel het verwerven van kennis, het geven van voorlichting en het bouwen aan

een sterk netwerk om tegengas te kunnen geven in de gemeenten Westerveld, Steenwijkerland en
Weststellingwerf.
Van meet af aan huldigen wij het principe “doen wat je zegt”.
Een korte en zeker niet uitputtende samenvatting van onze activiteiten weergegeven in dit
maatschappelijk verslag zal u daarvan een indruk geven.
Burgers informeren, verbinden, ervaringen van burgers bundelen en het verkondigen van het
burgerbelang is één van onze speerpunten.
De officiële start van stichting GAS DrOvF werd daarom gemarkeerd met een goed bezochte
voorlichtingsavond op 15 maart in het dorpshuis in Vledderveen. Thema van deze avond was het belang
van het doen van een bouwkundige opname in eigen beheer en het belang van monitoring van de
effecten van gaswinning in onze regio. Deze avond werd enthousiast ontvangen en heeft nadrukkelijk
bijgedragen aan bewustwording van mogelijke effecten van gaswinning in onze regio.
GAS DrOvF neemt daarnaast regelmatig deel aan vergaderingen van de verschillende plaatselijke
belangengroepen. Deze plaatselijke belangengroepen verspreiden ook onze nieuwsbrief onder hun
leden. Ook onderhouden we een goed contact met de vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen
Drenthe (BOKD).
We zijn ook aanwezig bij de informatie‐avonden georganiseerd door het Ministerie van EZK waarin
nieuwe winningsplannen worden gepresenteerd aan omwonenden.
We dienen onze zienswijze in op elk voornemen tot afgeven van omgevingsvergunningen en instemming
met winningsplannen in onze regio. We gaan eventueel in beroep. We hebben meerdere keren een
klacht ingediend bij het Ministerie van EZK als we van mening zijn dat voorbij wordt gegaan aan
burgerbelang en we verzoeken om handhaving als er naar onze mening niet voldaan wordt aan hetgeen
er in een afgegeven vergunning is afgesproken.
GAS DrOvF beheert een facebook‐pagina en een website www.gasdrovf.nl waarmee burgers op de
hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Ook een middel om burgers de kans te geven zich beter te informeren is de ontwikkeling van een app
waarmee de seismische data vanuit het KNMI‐netwerk in deze regio op een eenvoudige manier
toegankelijk worden gemaakt voor iedereen in dit gebied. Deze app wordt momenteel in samenwerking
met ons als afstudeeropdracht van een student Informatica aan Hogeschool Windesheim ontwikkeld.
Om burgers en andere belanghebbenden op de hoogte te houden verlenen we met regelmaat bijdrages
aan nieuwsberichten en reportages die in plaatselijke en landelijke kranten in bij de gezamenlijke
noordelijke regionale omroepen verschijnen. Om een indruk te krijgen van de nieuwsberichten die zijn
verschenen is het aan te raden op google de zoekterm ‘gasdrovf’ te gebruiken of op twitter te zoeken
welke berichten er zijn gedeeld met #gasdrovf.
Leden van GAS DrOvF zijn februari 2020 in opleiding geweest om zelf middels een door een lid van
Omem (Onafhankelijk Kennisplatform Onafhankelijk Meten Effecten van Mijnbouw) ontwikkeld
computersysteem de specifieke kenmerken van de diepe ondergrond, bodemgesteldheid en
waterhuishouding in deze regio in kaart te brengen. Deze specifieke kenmerken bepalen grotendeels de
te verwachten effecten van mijnbouw. Winningsplannen ontberen tot nu toe deze regiospecifieke
geologische analyse. Met de door ons op te bouwen bodem‐ en waterbouwkundige kennis hopen wij
winningsplannen beter te kunnen beoordelen op de regiospecifieke risico‐analyse die daarin gemaakt
wordt.

Stichting GAS DrOvF verbindt zich nadrukkelijk niet aan één politieke partij. De problematiek rondom
gaswinning ontstijgt naar onze mening de partijpolitiek. Gaswinning kent een groot landsbelang en de
lobby voor het in standhouden van gaswinning tegen zo gunstig mogelijke condities voor de
mijnbouwbedrijven is sterk.
Alleen in gezamenlijkheid kunnen we ons sterk maken voor de rechten van individuele burgers in dit
geheel. Een veilige en verantwoorde gaswinning vergt een degelijke gebiedsgerichte onderbouwing van
winningsplannen, transparante en voor iedereen toegankelijke informatie, een optimaal meetsysteem,
een proactieve onafhankelijke toezichthouder en een schadeprotocol waarin nadrukkelijk de burger
wordt ontzorgd en het mijnbouwbedrijf op basis van het wettelijk bewijsvermoeden nu en in de
toekomst aansprakelijk kan worden gesteld voor alle schades die gelinkt kunnen worden aan gaswinning.
De inhoudelijke kennis van mijnbouw in deze regio en het burgerperspectief dat door ons wordt
geboden op het geheel wordt gewaardeerd door bestuurders. Van de door ons geboden mogelijkheid tot
zogenaamde ‘bijpraatsessies’ is regelmatig gebruik gemaakt door Gemeentelijke en Provinciale fracties,
Waterschappen, Colleges, Gedeputeerden, Kamerleden en de Commissaris van de Koning in Drenthe.
Ook werd er door GAS DrOvF een aantal maal ingesproken tijdens Raadsvergaderingen en
Statenvergaderingen.
De motie ‘Meten is Weten’ werd op basis van onze inbreng opgesteld. In deze motie wordt het belang
van een deugdelijk en onafhankelijk meetnetwerk voor de rechtspositie van burgers onderstreept. Deze
motie werd aangenomen in gemeente Westerveld, Weststellingwerf en Steenwijkerland.
Door de Statenfractie van Provinciale Staten Overijssel wordt ‐ eveneens op basis van door ons
ingebrachte argumentatie ‐ vervolgens de motie aangenomen waarin Gedeputeerde Staten wordt
verzocht:
 om middels gesprekken de samenwerking tussen de gemeenten Steenwijkerland, Westerveld en
Weststellingwerf te bevorderen zodat in gezamenlijkheid de belangen van burgers, die in deze
drie gemeenten geconfronteerd worden met gaswinning, vertegenwoordigd gaan worden.
 de mogelijkheid van het inzetten van tiltmeters in gebieden in Overijssel waar gaswinning
plaatsvindt of plaats heeft gevonden en Provinciale Staten te berichten over de voortgang.
Door de Statenfractie van Provinciale Staten Drenthe wordt, in aansluiting op de moties aangenomen in
de gemeenten, een motie aangenomen waarin het College van Gedeputeerde Staten er bij de minister
op aandringt om het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) te vragen proactief gebruik te maken van hun
toezichtstaken op de gasvelden in Drenthe.
Er zijn meerdere malen naar aanleiding van door ons geboden informatie Kamervragen gesteld. Ook
werd in de Tweede Kamer de motie Mijnbouw 32 849 nr. 178 aangenomen waarin De Kamer de regering
verzoekt bij gaswinning in Steenwijkerland:
 een bouwkundige opname te laten uitvoeren door een onafhankelijke partij in overleg met de
inwoners
 het KNMI‐meetsysteem uit te laten breiden met grondversnellingsmeters en dit meetsysteem
inzichtelijk te maken voor de inwoners
 het SodM proactief gebruik te laten maken van hun toezichtstaken op de kleine gasvelden zoals
in Steenwijkerland
GAS DrOvF is ook bij het opstellen van deze motie nadrukkelijk geconsulteerd.

GAS DrOvF is geen actiegroep. We zijn in de eerste plaats een bewonersplatform. We willen de zorgen
van omwonenden van gaswinning kenbaar maken en zoeken naar duidelijke antwoorden op de vragen
die er onder burgers leven. Dat doen we nadrukkelijk niet met het voeren van acties in de klassieke zin
van het woord. Het inmiddels beroemde keukentafelgesprek is ons middel. Zo willen wij bouwen aan
een netwerk, vergroten van onze kennis om te komen tot afstemming op basis van degelijk
onderbouwde argumenten.
In ons oprichtingsjaar hebben gesprekken gevoerd met het SodM, de Technische Commissie
Bodembeweging (TCCB), de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA), de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het KNMI. Een gepland keukentafelgesprek met dhr
J.M.C. Smallenbroek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat werd helaas geannuleerd
wegens een door GAS DrOvF ingediende klacht bij het Ministerie. We hopen dat na afhandeling van deze
klacht dit gesprek nog doorgang kan vinden.
We onderhouden ten behoeve van kennisdeling en wederzijdse ondersteuning nauw contact met
groepen, die zich net als ons, bezorgd maken over de gevolgen van mijnbouw bijvoorbeeld:
Tsjingas , Laat Fryslân Niet Zakken, Ternaard Foar de Wyn, Werkgroep Horizon Schiermonnikoog, Fêste
Grûn Noardeast‐Fryslân, Waddenvereniging, Stop Fracken Pieterzijl, Stichting Tegengas Tjeukemeer,
Afvalwater Twenthe, Laat Woerden niet Zakken, Haastrecht‐Vlist Gasvrij, Stichting Good Governance
Monitor, Milieudefensie Westerveld, Milieudefensie landelijk, Das en Boom, Stop Gaswinning Marsdijk,
Platform Mijnbouwschade Drenthe, Niet Fracken Waalwijk, StopGasinLoon en Winamer Belang.
In ons oprichtingsjaar hebben we gesprekken gevoerd met onafhankelijk deskundigen om onze kennis te
vergroten en om de problematiek van gaswinning in onze regio onder de aandacht te brengen. Met
onafhankelijke deskundigen bedoelen we deskundigen die niet gelieerd zijn aan een mijnbouwbedrijf of
het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ook het SodM is onderdeel van het Ministerie en
adviezen van het SodM hoeven door de Minister niet te worden opgevolgd. We onderhouden een warm
contact met het SodM. We merken dat onze signalen door het SodM op waarde geschat worden en er
weldegelijk actie ondernomen wordt door het SodM als wij ongeregeldheden opmerken. Voor de
gasvelden buiten Groningen wordt er door SodM echter tot nu toe niet aan data‐opbouw en onderzoek
gedaan en proactieve controle ontbreekt.
Omdat wij mede daardoor onze vragen niet beantwoord kregen en onze zorgen niet weggenomen
werden hebben we contact gezocht met Gerrit Wigger, Geert Roovers, Peter van der Gaag, Bernd
Andeweg, Roelof Dirksen, Ko van Huissteden, Ihsan Bal en Willem Meiborg. Contact met deze
onafhankelijke deskundigen heeft ons veel inzicht en kennis opgeleverd. Helaas heeft het niet geleid tot
afname van onze ongerustheid. Een aantal deskundigen heeft uit betrokkenheid met de burgers in dit
gebied een deskundigenrapport voor ons opgesteld.
Eén van de conclusies die we uit deze rapporten kunnen trekken is dat gaswinning uit de kleine velden,
die wij liever de velden buiten Groningen noemen, niet zo onschuldig is, als dat het gepresenteerd
wordt. Gaswinning vanuit de velden buiten Groningen heeft reeds tot aanzienlijke schade geleid. Ook
zou aan de gaswinning in onze regio een hoger risicoprofiel moeten worden toegekend en lijkt de kans
op schade aanzienlijk groter te zijn dan in de winningsplannen voorspeld wordt. Deskundigen trekken
deze conclusie als de specifieke geologische condities in deze regio in ogenschouw worden genomen.
Iets wat tot nu toe in de winningsplannen voor de kleine velden stelselmatig ontbreekt.
GAS DrOvF is in 2019 voortvarend van start gegaan.
Een aanleiding om onze activiteiten te verminderen is er niet. Integendeel. Gaswinning in onze regio
intensiveert terwijl niet voorzien is in transparante, duidelijke en toegankelijke informatie, goede

seismische monitoring, een goede schaderegeling inclusief het wettelijk bewijsvermoeden, een
goedgevuld schadefonds en goede regio‐gebonden onderbouwing van winningsplannen.
In 2020 gaan we onze activiteiten overeenkomstig de lijn ingezet in ons oprichtingsjaar voortzetten. Dit
doen we uiteraard in overeenkomst met de doelstellingen en plannen vastgelegd in onze statuten en ons
werkplan. Voorzetten en uitbreiden van ons netwerk en brede samenwerking met burgers,
bewonerscollectieven, deskundigen en overheden in de gemeentes Westerveld, Weststellingwerf en
Steenwijkerland en in de provincies Drenthe, Friesland en Overijssel maar ook daarbuiten zal ons middel
zijn.
We danken iedereen die ons met raad en daad heeft bijgestaan in ons oprichtingsjaar.
We hopen voor het komende jaar op steun van iedereen die onze activiteiten waardeert en ons een
warm hart toedraagt.
Voor de toekomst van deze mooie regio is het zaak nu gezamenlijk de schouders eronder te blijven
zetten.
Jeannette van der Velde – voorzitter
Carolien Spruijt – penningmeester
Rita Pos – secretaris
Email: info@gasdrovf.nl
Telefoonnummer Jeannette van der Velde: 06‐15 51 22 51
Telefoonnummer Rita Pos: 06‐14 15 25 30
Adres: Krekensingel 24 8332 ME Steenwijk
www.gasdrovf.nl
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