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Het is haast niet meer te missen, de vele publicaties in de locale pers en zelfs 
landelijke media. Zoals onlangs de uitzending van De Monitor. 
Vermilion zit niet stil; ze heeft vijf (!) gasvelden, die in onze regio in productie 
gebracht gaan worden, aan de lange lijst toegevoegd. De vijf velden liggen tussen 
grofweg Diever en Noordwolde. De aanpak verschilt van de eerdere werkwijze. 
Door de nieuwe omgevingswet kunnen bewoners eerder meedenken en inspraak 
hebben. De berichten zijn nieuw en verdere informatie volgt. 
Doordat er veel nieuws is, is deze nieuwsbrief wat langer uitgevallen dan 
gebruikelijk. 
 
Nieuwe Gasvelden Boergrup en Lombok 
Al weer enkele jaren hangt het boven de markt: het veld Boergrup in Vledderveen. Nu zowel 
Vermilion als het Ministerie hebben aangekondigd dat dit project op de rails gezet wordt, heeft 
GAS DrOvF een projectgroep ingesteld die zich voorbereidt om straks een gedegen inbreng te 
geven op het winningsplan. Bij het winningsplan Boergrup start op 18 december een soort voor-
inspraak. Bewoners en belangenorganisaties kunnen op een aantal onderwerpen hun mening 
geven. Het Ministerie verwerkt deze al dan niet in het winningsplan. U kunt uw reactie tot 13 
februari inleveren. Ga hiervoor naar www.rvo.nl/gaswinning-boergrup 
 
Onze projectgroep bekijkt vast de procedures die gevolgd gaan worden, zoekt naar ervaringen 
van andere organisaties, kijkt naar de kwetsbare omgeving  (natuur, gebouwen) en gaat op zoek 
naar gelijkgezinde organisaties om waar mogelijk gezamenlijk op te trekken. GAS DrOvF en 
Plaatselijk Belang Vledderveen hebben in een gezamenlijke brief aan Vermilion een 20-tal 
vragen gesteld over bijvoorbeeld de communicatie, de boorlocatie, de toevoerweg, de 
tijdsplanning, de duur en de omvang van de winning, de gevolgen voor het milieu, enz. Voor de 
meeste vragen verwees Vermilion naar de  inhoud van het winningsplan. Van dat antwoord 
werden we niet wijzer. 
 
Maar hier blijft het niet bij. Vermilion kondigt op haar website nog eens een 4-tal nieuwe 
gasvelden aan: het veld Lombok dat ook vanuit Vledderveen ontsloten zou worden en de velden 
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Leemdijk, De Bree en Smitstede die vanuit Wapse ontsloten gaan worden. 
Dit betekent bij elkaar nog eens vijf velden op zeer geringe afstand van elkaar. Het is opvallend 
dat er zo veel kleine velden op een geringe afstand van elkaar in onze omgeving bestaan. Al vaak 
hebben we gevraagd of het niet 1 veld betreft. Dit wordt ontkend. Wel blijkt dat de velden elkaar 
wel degelijk beïnvloeden. Telkens moeten er daardoor bijstellingen komen op het gebied van 
bodemdaling, kansen op aardbevingen of snellere afvoer van water. 
We zijn nu zelf bezig om alle velden en hun invloedsgebieden in 1 kaart onder te brengen. Wat 
opvalt is dat de nieuwe velden Boergrup en Lombok zo goed als tegen elkaar aanliggen. 
 
Contact Vermilion en het Ministerie 
De besturen van GAS DrOvF en Plaatselijk Belang Vledderveen hebben vorige maand een brief 
naar Vermilion gestuurd met het verzoek om informatie: wat is de planning, waar komt de 
boorlocatie, hoe de toegangsweg, willen ze tijdig informeren., enz. Ook met het Ministerie 
hebben  we contact gelegd over het plan Boergrup. We hebben met het Ministerie afspraken 
gemaakt over goede de communicatie. Noch PB Vledderveen, noch GAS DrOvF is door hen 
benaderd over deze plannen. Dat we de informatie over het plan op de website van Vermilion en 
in de krant moesten lezen vinden we in strijd met goede communicatie. Dat zullen we hen klip en 
klaar laten weten. 
 
Aandacht voor kleine gasvelden 
Zowel in de krant als op TV is er afgelopen maanden veel aandacht besteed aan gaswinning in 
onze regio. GAS DrOvF vervulde hier ook een belangrijke rol in. De Meppeler Courant, De 
Steenwijker Courant, RTV Drenthe, RTV Oost en Omroep Friesland hebben meerdere artikelen 
gewijd aan dit onderwerp. Op 14 december vond de uitzending van De Monitor plaats die geheel 
gewijd was aan de gaswinning vanuit de velden buiten Groningen en waarbij de positie van en de 
gevaren voor bewoners goed belicht werden. Ook hierin speelde GAS DrOvF een belangrijke rol. 
Vermilion en de overheid kwamen eveneens aan het woord. 
 
Wat waren de tegenstellingen? 
1. Het Ministerie en Vermilion gaan op de oude voet verder: zij vinden dat de gevolgen van de 
gaswinning in deze regio verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de noodzaak om gas te winnen. 
Maar …. ze hebben geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van zo veel gasvelden bij elkaar. 
Ook is niet onderzocht wat de gevolgen zijn voor de grondwaterstromen of het ontstaan van 
nieuwe breukvlakken, met verhoogd risico op aardbevingen. 
2. Voortaan werkt de overheid volgens de nieuwe omgevingswet. Met deze wet kunnen bewoners 
eerder inbreng hebben op de plannen. 
Maar …. De informatievoorziening vanuit de overheid en Vermilion mag misschien 
begrijpelijker en ook op een eerder moment zijn; de positie van bewoners verbetert er niet 
wezenlijk door. 
3. De woordvoerder van Vermilion sloot niet uit dat bewoners geconfronteerd worden met schade 
aan hun woning. 
Maar …. Dan zou je verwachten dat er een ruimhartige schaderegeling is.  
De schaderegeling die 1 juli jl. van kracht werd is niet ruimhartig. Deze zou bedoeld zijn om 
bewoners met schade te “ontzorgen”.  Bewoners worden pas echt ontzorgd door een regeling 
waarbij Vermilion moet aantonen dat de schades niet door hen veroorzaakt zijn.  
De uitzending is terug te kijken via de link: https://demonitor.kro-
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Conclusies 
GAS DrOvF vindt het essentieel dat de positie van bewoners verbetert. Dit is niet opgelost door 
de instelling van een Commissie Mijnbouwschade. De Commissie behandelt alleen schades die 
direct gekoppeld kunnen worden aan beving; deze beving mag dan niet langer dan 1 jaar gelden 
hebben plaatsgevonden. Tot nu toe erkende de Commissie nog geen enkele schade. Het blijkt 
voor bewoners dus nog heel moeilijk om aan te tonen dat gaswinning een oorzaak kan zijn van 
schade. 
Om de positie van bewoners te verbeteren  is het nodig dat de onafhankelijke Commissie 
Mijnbouwschade een andere opdracht krijgt door een ander hun reglement. Die verandering moet 
van de Minister komen. De komende tijd willen we veel aandacht aan dit onderwerp geven door 
de schade-ervaringen van bewoners in ons werkgebied in kaart te brengen. Hiervoor is een 
projectgroep in het leven geroepen. Ook kunnen we bewoners met schade begeleiden bij hun stap 
naar de Commissie Mijnbouwschade. We roepen daarom  bewoners en buurtorganisaties op om 
bij hen bekende informatie over schades te melden bij het bestuur van GAS DrOvF 
(bestuur.gasdrovf@gmail.com). Gegevens worden vertrouwelijk behandeld.  
 
Het huidige reglement is opgesteld door het Ministerie; daarna hebben de mijnbouwbedrijven 
gelegenheid gehad om hun zegje daarover te doen. Maar dit reglement is nooit voor inspraak aan 
de bewonersorganisaties voorgelegd. Hierdoor hebben de partijen die de macht al hadden, ook 
nog eens de schaderegeling voor bewoners vastgesteld. De ongelijke posities zijn nogmaals 
bevestigd terwijl de Overheid zegt deze Commissie Mijnbouwschade ingesteld te hebben om de 
positie van bewoners met schade te verbeteren en hen te “ontzorgen”. Halverwege dit jaar wordt 
het werk van de Commissie geëvalueerd. 
 
Wat zou er aan het Reglement moeten veranderen?  
De criteria waaraan een schademelding moet voldoen, moet ingrijpend gewijzigd worden in het 
voordeel van bewoners. Een belangrijk uitgangspunt zou moeten zijn dat het mijnbouwbedrijf 
moet aantonen dat een schade niet door hen wordt veroorzaakt. Het is nu al te gemakkelijk om 
een schadeclaim af te wijzen met een verwijzing naar de autonome bodemdaling, de droogte, of 
een slechte fundering. Omgekeerde bewijslast zou een hoop zorgen wegnemen; dat zou de 
bewoners echt ontzorgen. Daarnaast moet ook de waardedaling van een woning in de nabijheid 
van een boorlocatie een factor voor schadevergoeding zijn. 
Het zou een verbetering zijn om de eis te laten vallen dat een schademelding gekoppeld moet zijn 
aan een aardbeving die het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden.  
En zo zijn er meer voorbeelden die de positie van bewoners bij schades kunnen verbeteren.  
 
 
Landelijke Petitie 
Afgelopen zomer heeft GAS DrOvF samen met zo’n 20 andere organisaties in het land een petitie 
aangeboden aan de landelijke politiek. Deze petitie verwoordde onze eisen voor een betere 
positie voor bewoners met schade. Dit najaar hebben we tot 2 maal toe alle fracties in de 2e 
Kamer gevraagd naar hun standpunt en naar hun initiatieven om tot een beter schadeprotocol te 
komen. Tot onze grote teleurstelling heeft dit slechts geleid tot 1 reactie, nl. van de SP-fractie. 
Deze partij heeft zich helder uitgesproken dat ze de bewijslast voor de schade bij het 
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mijnbouwbedrijf wil neerleggen.  
GAS DrOvF zal het hier niet bij laten zitten. We zullen het komend jaar druk blijven uitoefenen 
op de fracties van de 2e Kamer. De Tweede Kamer kan de Minister dwingen tot een verbetering 
van het Protocol. Wanneer de Landelijke Commissie Mijnbouwschade geëvalueerd wordt, zullen 
ook wij input leveren. 
 
Beving de Hoeve is veroorzaakt door mijnbouw 
In onze omgeving is in 2009 een aardbeving bij De Hoeve geweest met een kracht van 2.8 op de 
schaal van Richter. Deze beving werd volgens de gegevens veroorzaakt door waterinjectie en niet 
door gaswinning. Daardoor is deze niet opgenomen in de overzichten van aardbevingen door 
gaswinning. Inmiddels is duidelijk dat deze beving veroorzaakt is door gaswinner Vermilion: er 
waren problemen met de compressor in het waterinjectieveld vlakbij Noordwolde. 
De magnitude van 2.8 lijkt niet veel, maar omdat de gaswinning maar op 2 kilometer diepte ligt  
komt de energie van deze beving veel heftiger door naar het oppervlak. Of je dit voelt of niet 
maakt niet veel uit; je huis kan hier wel last van hebben. We hebben inmiddels zwart op wit dat 
deze beving schadeveroorzakende golven aan het oppervlakte heeft gegeven. Je zou zeggen Oke; 
dan wordt deze schade ook vergoed. Helaas…. Dit is dus de praktijk van de mijnbouwschade. 
Nee…! Want inmiddels is de datum verjaard. Natuurlijk laten we het hier niet bij zitten. We 
kunnen ons voorstellen dat nu meer mensen denken… “Oh wacht eens, ik heb ook sindsdien 
veranderingen aan mijn huis”. Daarom ook de oproep van hierboven: Meldt het ons 
(bestuur.gasdrovf@gmail.com) Zo kunnen we verhalen bundelen. 
 
Korte berichten 
* Van omwoners van de boorput Wapse ontvingen we berichten over lawaai. We hebben 
navraag gedaan of Vermilion aan de geluidsgrenzen voldoet. Hiervoor hebben we contact gehad 
met de gemeente, de provincie, Vermilion en het SodM. Vermilion zegt dat ze binnen de 
geluidswaarden voor de belasting op woningen zijn gebleven  De invloed  van de 
geluidsbelasting op de natuurwaarden (beschermd stiltegebied Drents-Friese Wold) is echter niet 
beoordeeld. We bezinnen ons op nadere stappen. 
*  Aanstaande werkzaamheden De Blesse/Blesdijke 
Er is gepubliceerd dat bij Blesdijke (net ten zuiden van Wolvega) gestart is met voorbereidende 
werkzaamheden. Dit betekent dat omwonenden last krijgen van overstralend licht en geluid. In 
januari 2021 starten de daadwerkelijke boorwerkzaamheden. Vermilion gaat een “sidetrack” 
maken naar een nieuw deel van het gasveld tussen Blesse en Blesdijke (De Blesse East). We zijn 
benieuwd of de omgeving daar iets van merkt, bijvoorbeeld foto’s of opnames van geluid Dit kan 
gemaild worden aan bestuur.gasdrovf@gmail.com 
 
Steun 
Het afgelopen kwartaal hebben we financiële steun gekregen van de dorpsgemeenschap Darp-
Havelterberg-Busselte. Van de RABO-clubactie ontvingen we eveneens een bijdrage. Hartelijk 
dank aan degenen die op GAS DrOvF hebben gestemd. Van het geld dat we eerder van 3 
sponsoren kregen konden we een computer aanschaffen waarmee we kaartmateriaal stapelen dat 
ons inzicht geeft in de velden, de ondergrond ervan, de Natura-2000 gebieden enz. We hopen 
daarmee ook onze zienswijzen op de winningsplannen beter te onderbouwen. 
Eerder dit jaar vroegen we bij de Belastingdienst een ANBI-verklaring aan; een verklaring dat we 
een organisatie zijn voor algemeen nut. We hebben een positief besluit van de Belastingdienst 
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ontvangen over de ANBI status. Donaties en eenmalige schenkingen kunnen voortaan van de 
belasting afgetrokken worden. 
Om onze activiteiten uit te voeren, maken we 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. 
Het formulier op de website kunt u na het invullen direct doorsturen. 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. 
 
 
GAS DrOvF wenst alle lezers van de nieuwsbrief fijne feestdagen en een gezond 2021! 
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