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In deze nieuwsbrief leest u wat u als bewoner of dorpsgemeenschap kunt verwachten 
van de stichting GAS DrOvF en hoe u ons kunt steunen. We leggen uit waarom de 
vergelijking van het grote gasveld Groningen met de kleinere velden zoals in deze 
regio, niet opgaat; er is hier een andere situatie.  
GAS DrOvF legt contacten met deskundige organisaties en wetenschap die ons 
verder helpen. Hierdoor kan GAS DrOvF met kennis van zaken de belangen van 
bewoners bepleiten. En we gaan in op de procedure bij de Raad van State voor 
Eesveen. 
 
Informatiebijeenkomst Darp 
Op 11 maart heeft GAS DrOvF een presentatie gegeven tijdens een bijeenkomst van Plaatselijk 
Belang Havelterberg/Darp. Op verzoek van de dorpsgemeenschap vertelde Jeannette van der Velde 
over de gaswinning in onze regio: de manier waarop er door Vermilion gas gewonnen wordt en de 
gevaren die GAS DrOvF daarbij ziet. Ook stond Jeannette uitgebreid stil bij de ontwikkelingen 
m.b.t. een schadeprotocol. Daarna kregen de bewoners gelegenheid om vragen te stellen aan GAS 
DrOvF.  Tot slot deed Jeannette een oproep om GAS DrOvF actief te steunen door donateur te 
worden of als vrijwilliger actief te worden. Dat leidde tot de aanmelding van twee vrijwilligers en 
een aantal nieuwe donateurs. 
 
Achterban belangrijk 
Zoals de informatiebijeenkomst in Darp, heeft GAS DrOvF ook van de dorpsgemeenschap in 
Vledder een uitnodiging gekregen een presentatie te houden op de jaarvergadering in april. Het lijkt 
er nu op dat deze bijeenkomst -in verband met de Coronavirus- niet door kan gaan. Maar GAS 
DrOvF is altijd bereid om op dergelijke bijeenkomsten aan bewoners voorlichting te geven en 
vragen te beantwoorden. Het bestuur wil in mei een bijeenkomst houden in de gemeente 
Weststellingwerf en in juni in Steenwijkerland. Of dat gaat lukken gezien de omstandigheden van 
dit moment, weten we nu nog niet.  
 
Andere ondersteuning 
Wanneer er winningsplannen door Vermilion opgesteld worden, kunnen bewoners daar een 
zienswijze op indienen en zo nodig in beroep gaan. Het vergt behoorlijk wat kennis, tijd en 
doorzettingsvermogen om zo’n winningsplan te lezen, van commentaar te voorzien en de procedure 
te starten. GAS DrOvF wil op dat moment een  voorbeeld zienswijze opstellen en die verspreiden 
onder de bewoners. Ons idee is dat dit in overleg en in samenwerking met de plaatselijke 
bewonersorganisatie gebeurt. Mocht het nodig zijn om ook bij de Rechtbank in beroep te gaan, dan 
zijn daar kosten (345 euro) aan verbonden. GAS DrOvF wil dat namens de achterban graag doen, 
maar ziet dan graag dat de dorpsgemeenschap een bijdrage levert aan de kosten ervan. 
 
Geen Groningen 



Zowel het Ministerie als Vermilion stellen dat de gevolgen van de gaswinning hier niet te 
vergelijken zijn met die in Groningen. Kleine velden, dus ook kleine gevolgen, zo is de redenering. 
Maar klopt dat wel? In Groningen duurde het tientallen jaren voordat de gevolgen van de 
gaswinning zichtbaar werden. De hoeveelheid gas dat in onze regio gewonnen wordt is minder dan 
in Groningen. Toch is hiermee de kous niet af. De ondergrond in onze regio is wezenlijk 
verschillend met die van Groningen. Om er twee te noemen: 
1. De gaswinning hier vindt plaats op een geringere diepte dan in Groningen. Dit betekent dat 
wanneer er een aardbeving plaatsvindt, de beving eerder bij het oppervlak is en de energie die 
daarbij vrijkomt meer gevolgen heeft. De kans op schade is daardoor groter. 
2. Boven de bodemlaag waaruit het gas gewonnen wordt, ligt een zoutlaag. Zo’n zoutlaag dempt de 
aardbevingen. In Groningen is de zoutlaag dik, in onze regio ligt er maar een dunne zoutlaag. De 
demping van de aardbeving is hier dus beperkt. Daarmee is de bodembeweging aan het oppervlak 
hier dus groter, met alle gevolgen voor de gebouwen. 
Deze specifieke informatie over de samenstelling van de ondergrond kan inzichtelijk gemaakt 
worden. Dit is nodig omdat het nergens anders op deze manier verzameld wordt. Met behulp van 
een sterke computer kunnen gegevens (bijvoorbeeld van het KNMI dat aardbevingen registreert) en 
kaartmateriaal van de ondergrond bij elkaar gebracht worden. GAS DrOvF wil bewonersgroepen 
helpen met dergelijke informatie die ze dan kunnen gebruiken bij hun procedures. Een cursus 
hiervoor is al gevolgd en we verwachten via sponsors om het benodigde geld voor de vereiste 
computer binnen te krijgen. 
 
Contacten met SodM 
Het Staatstoezicht op de mijnen (SodM) houdt toezicht op de veilige uitvoering van de mijnbouw. 
Het bestuur van GAS DrOvF heeft inmiddels een goed contact met het SodM opgebouwd. Dat 
merken we aan de manier waarop gereageerd wordt op onze signalen. We doen regelmatig melding 
van opvallende zaken. Dat was bijvoorbeeld het geval bij een mogelijke vervuilde waterinjectie in 
Noordwolde en een mogelijke bodemvervuiling in Eesveen. Het SodM pakt deze signalen direct op 
en zoekt uit wat er aan de hand is. Ook krijgt GAS DrOvF bericht over de resultaten. 
Wanneer u iets bijzonders opmerkt in uw omgeving dat te maken kan hebben met de gaswinning, 
neem vooral contact met ons op! 
 
Overige contacten 
Er is gesproken met de Gedeputeerden van Drenthe en Overijssel over het schadeprotocol. Ook zij 
maken zich grote zorgen over het ontbreken van “het omgekeerde bewijsvermoeden”. Dit betekent 
dat het gasbedrijf moet aantonen dat de schade niet veroorzaakt is door de gaswinning. De 
gedeputeerde in Friesland wilde in eerste instantie zich neerleggen bij de voorstellen van de 
Minister. Door druk vanuit de Staten van Friesland, gaat deze Gedeputeerde zich toch ook verzetten 
tegen dit voornemen van de Minister. GAS DrOvF onderhoudt contacten met verschillende fracties 
in de drie provincies. 
Om gebruik te maken van de laatste wetenschappelijke inzichten leggen we contact met 
Hogescholen en Universiteiten, zowel met hoogleraren als met studentengroepen. Zo konden we al 
gebruik maken van deskundigenrapporten die zij voor ons opstelden en die we inbrachten bij de 
Raad van State die in maart een zitting hield over de gaswinning in Eesveen. 
 
De put Eesveen 
Nog voordat GAS DrOvF werd opgericht, waren er enkele bewoners, waaronder twee huidige 
bestuursleden, die bezwaar maakten tegen het instemmingsbesluit om onder Eesveen gas te winnen. 
In februari leidde dat uiteindelijk tot een zitting bij de Raad van State in Den Haag. In haar betoog 
stelt Jeannette van der Velde dat de Minister bij het instemmingsbesluit tekort is geschoten. 
Weliswaar heeft hij een aantal procedures gevolgd, maar dat is niet genoeg. De nieuwe 
mijnbouwwet die in 2017 is ingegaan, stelt dat de veiligheid van bewoners voorop moet staan. Ook 
vereist de nieuwe mijnbouwwet dat de lokale kennis beter benut moet worden en de positie van 



burgers een meer aandacht moet krijgen. 
De Minister heeft de specifieke situatie van de ondergrond in dit gebied niet meegewogen. 
Deskundigen stellen zelfs dat er nog te weinig onderzoek is gedaan naar de ondergrond bij de 
kleinere gasvelden. Doordat dit een procedure is onder de nieuwe mijnbouwwet, is het spannend om 
te horen hoe de Raad van State deze zaak beoordeelt. De uitspraak van de Raad van State laat nog 
op zich wachten. 
 
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 (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. 
Sinds de vorige nieuwsbrief heeft GAS DrOvF flinke donaties ontvangen Plaats Belang Vledder, de 
Wapser Gemeenschap en Plaatselijk Belang Vledderveen.  
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 deskundige bewonersparticipatie. Zo heeft GAS DrOvF sponsorbedragen van zowel de 
RABO-bank Het Drentse Land, als van UnivE Noord Nederland toegezegd gekregen. We zijn erg 
blij met deze donaties en sponsorbedragen. Hartelijk dank hiervoor en we hopen dat dit voorbeeld 
ook door andere organisaties wordt gevolgd.  
En voor wie vrijwilliger wil worden, neem contact op met Jeannette van der Velde, telnr. 06-1551 
2251. 
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