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Inleiding 
In 2019 is de Stichting GAS DrOvF opgericht vanuit de verschillende bewonersgroepen in de 
gemeenten Weststellingwerf, Westerveld en Steenwijkerland. 
2020 was een ingewikkeld jaar zoals voor zovelen. In verband met de nog steeds actuele pandemie 
waren de overlegmomenten met zowel achterban, werkgroep en bestuur voornamelijk digitaal met 
de beperkingen daarvan. Ondanks deze beperkingen is er veel dynamiek en ontwikkeling geweest 
qua gaswinning in de GAS DrOvF regio.  
 
Korte terugblik: 

 In februari 2020 diende de beroepszaak inzake gaswinning Eesveen; 

 In maart 2020 vond op uitnodiging van Dorpsbelang Darp een presentatie door GAS DrOvF 
plaats over gaswinning in de regio; 

 In juni 2020 heeft GAS DrOvF namens veel kleine gasvelden in Nederland een petitie 
opgesteld en aangeboden aan tweede Kamerleden van de commissie EZK om onze zorgen 
m.b.t. mijnbouwschade en gevraagde waarborgen kenbaar te maken;  

 In juli 2020 is de commissie Mijnbouwschade ‘kleine gasvelden’ gestart;  

 In 2020 is de ANBI status aangevraagd en toegekend’; 

 In september 2020 is een nieuwe website gerealiseerd. Zie www.gasdrovf.nl;  

 In september 2020 is er een herziening op het instemmingsbesluit Vinkega gepubliceerd, 
hiertegen heeft de Stichting GAS DrOvF een zienswijze ingediend;  

 Op de valreep van 2020 zijn door het Ministerie van EZK plannen mbt de velden VDW-A en 
VDW-B gepubliceerd nabij/onder Vledderveen uitstrekkend richting Frederiksoord, 
Wilhelminaoord en Noordwolde-Zuid;  

 Een losstaande computer met rekenkracht is aangeschaft middels fondsgelden om zelf als 
stichting kennis lokale kennis van de omgeving en grondlagen te verzamelen en vast te 
leggen. Zo is verdieping van het GIS in combinatie met Google Earth opgestart.  

 4 maal is in 2020 een nieuwsbrief uitgegaan naar donateurs, lokale politiek en 
geïnteresseerden; 

 In de loop van 2020 is door Vermilion uitbreiding van het meetnetwerk gerealiseerd. Zo zijn 
geofoons aangesloten op het KNMI meetnetwerk in Vinkega, Oude Willem (nabij Diever) en 
Oldetrijne (ten westen van Wolvega). Daarnaast is het netwerk uitgebreid met 
versnellingsmeters die de grondversnelling kunnen registreren. Hiermee is de signalerings 
waarde gedaald naar bodemtrillingen van 0,5 M op de schaal van Richter. Dit is een sterke 
verbetering ten opzichte van voorgaande periode (1,5 M). Immer heeft de Stichting GAS 
DrOvF aangedrongen op verdichting van het meetnetwerk;  

 Er waren in 2020 diverse media publicaties in samenwerking met de regionale omroepen en 
bijdrage aan de uitzending 14 december 2020 van De Monitor over gaswinning in kleine 
gasvelden; 

 In 2020 is op verschillende manieren subsidie aangevraagd en zijn fondsen aangeschreven 
(zie hiervoor de financiële  verantwoording);  

 WOB ingediend ten aanzien van velden VDW; 



 
Eind van het jaar kondigde EZK een vijftal nieuwe gasvelden aan: Boergrup, Lombok (nu VDW-A en 
VDW-B genoemd na aandringen van o.a. GAS DrOvF), Smitstede, Leemdijk en De Bree. Rondom de 
nieuwe gasvelden VDW heeft GAS DrOvF actief informatie verspreidt en voorbeeld reacties 
aangeboden aan bewoners in het gebied zodat zij weten wat er in hun directe leefomgeving 
plaatsvindt.  

 
Meerdere malen hebben we overleg gevoerd en informatie uitgewisseld met wethouders, fracties en 
ambtenaren van de gemeentes Weststellingwerf, Westerveld en Steenwijkerland. Daarnaast zijn er 

gesprekken gevoerd met provinciale bestuurders en waterschappen.  

 
Er is regelmatig en constructief overleg gevoerd met het Staatstoezicht op de Mijnen en het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

 
Het bestuur en werkgroep GAS DrOvF heeft deelgenomen aan een teamcoachingstraject om kennis 
en vaardigheden van de leden nog optimaler te benutten. 
Verder is er deskundigheid ingewonnen waardoor GAS DrOvF nu zelfstandig aardlagen in kaart kan 
brengen en enige analyses uit kan voeren wat betreft gaswinning in relatie tot reacties in de diepe 
ondergrond. 
 
We hebben drie onafhankelijke deskundigen bereid gevonden om onderzoek te doen naar de 
gevolgen van gaswinning in onze regio. 
Een groep studenten van de WUR (Universiteit Wageningen) heeft ons gebied bezocht om een indruk 
te krijgen van de invloed van gaswinning op de waterhuishouding.  
 
In 2020 heeft GAS DrOvF regelmatig gebruik gemaakt van de kennis van Milieudefensie Westerveld.  
 
Door de Coronacrisis hebben veel fysieke bijeenkomsten niet plaats kunnen vinden. Hierdoor zijn een 
aantal afspraken over het informeren van de achterban in dorpsbijeenkomsten doorgeschoven naar 
een later tijdstip. Wel heeft GAS DrOvF in het voorjaar nog op de jaarvergadering van dorpsbelang 
Darp informatie kunnen geven over gaswinning in de regio. 
Binnen de eigen organisatie zijn er twee projectgroepen in het leven geroepen: de projectgroep 
Boergrup en de projectgroep Schades. 
 
Kortom 2020 was een intensief jaar omdat gaswinning in onze regio zich intensiveert. 
Stichting GAS DrOvF bedankt iedereen die in 2020 bij ons betrokken was. 
Voor 2021 rekenen we weer op uw betrokkenheid, input en steun. 
Alleen collectief kunnen we bereiken dat transparant en gedegen onderbouwd wordt dat gaswinning 
hier veilig en verantwoord is, nu en op de lange duur. 
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