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Aan de gemeenteraad van Westerveld 

via info@gemeentewesterveld.nl   

 

 

 

Wilhelminaoord, 30 november 2021 

 

 

 

betreft: Zienswijze stichting GAS DrOvF over het ontwerp van de Omgevingsvisie van 

de gemeente Westerveld 

 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Stichting GAS DrOvF wil er zijn voor allen die zich zorgen maken over gaswinning in 

Zuid-West Drenthe, Noord-West Overijssel en Zuid-Oost Friesland. 

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. 

 

De gaswinning in de 3 gemeenten roept onder bewoners hoe langer hoe meer 

weerstand en onbegrip op. Recent nog namen rond de120 inwoners uit diverse 

dorpen deel aan een protestbijeenkomst aan de Spokeplas onder het motto 

genoeg = genoeg. 

 

In de gemeente Weststellingwerf heeft de gemeenteraad het standpunt 'positief ten 

opzichte van gaswinning' veranderd naar 'negatief'. 

Van recente datum zijn ook de langzaam veranderende inzichten van 

toezichthoudende instanties over de risico's van de gaswinning voor natuur, milieu 

en mens in combinatie met de onderlinge samenhang tussen de gasvelden. Risico's 

waar getuige uitspraken van de commissie MER gaswinningsbedrijven te weinig 

rekening mee houden. 

 

In het 96 pagina's tellende document ontwerp omgevingsvisie van de gemeente 

Westerveld komt het woord gaswinning zegge en schrijve 1 keer voor. 

 

Op pagina 15 onder punt o lezen we: 

 
o) Gaswinning is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat; als gemeente hebben we een beperkte, adviserende rol. Knelpunt blijft 
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echter de huidige Mijnbouwwet. Neemt niet weg dat de impact op onze inwoners en 

bebouwde omgeving – zowel materieel als immaterieel – groot kan zijn. We blijven 

ons daarom inspannen om samen met betrokken partners (buurtgemeenten, 

waterschap en provincie) actief betrokken te zijn richting mijnbouwbedrijf en het 

ministerie. Op die manier blijven we onze adviserende rol aan de voorkant inzetten bij 

lopende trajecten. Wat betreft de Mijnbouwwet zijn we van mening dat daarin meer 

zeggenschap en/of bevoegdheden moeten worden opgenomen voor betrokken 

gemeentelijke overheden. Dat zullen we blijven uitdragen richting het Ministerie. 

 

De omgevingswet die naar verwachting volgend jaar wordt aangenomen heeft als 

belangrijke pijlers draagvlak en samenwerking. 

 

We brengen graag onder uw aandacht dat gaswinning zo'n onderwerp is dat op 

grond van veranderende maatschappelijke inzichten in beweging is en knelpunten 

oplevert voor inwoners. Juist daarom zou het vertrouwenwekkend zijn als de 

gemeente op dit thema specifiek benoemt zich niet alleen in te zullen spannen om 

samen met betrokken partners (buurtgemeenten, waterschap en provincie) op te 

trekken in het overleg met het mijnbouwbedrijf en het ministerie, maar ook en niet als 

laatste samen met inwoners. 

 

Van de gemeente Westerveld verwachten wij een duidelijk standpunt over de 

wenselijkheid van gaswinning in het kwetsbare – onder meer Natura 2000 - en 

historische – Unesco - landschap van de gemeente, los van de formele rol die de 

gemeente slechts mag spelen binnen de Rijks Coördinatie Regeling, als adviseur in 

plaats van als beslisser. De gemeente blijft 'verantwoordelijk voor een goede 

ruimtelijke ordening en de daarbij horende keuzes in de fysieke leefomgeving. We 

hebben een belangrijke rol als beschermer van diverse belangen, zoals bijvoorbeeld 

veiligheid, gezondheid en de inrichting van de leefomgeving.'  (hoofdstuk 'Visie' 

onder punt 1.1). 

 

We beperken ons tot deze voor ons principiële stellingname. 

Gaswinning heeft een economisch belang bezien door de bril van de rijksoverheid 

en de lokale belangen van natuur, milieu en mens die zich niet tot elkaar verhouden. 

Nog los van de tegenwerkende krachten rond waterberging als ecosysteemdienst 

waarmee miljoenen euro's gemeenschapsgeld gemoeid zijn en de vernietigende 

werking van gaswinning. Ook deze beide activiteiten verhouden zich niet. 

 

Wij zien graag een expliciet standpunt over de onwenselijkheid van gaswinning in de 

gemeente Westerveld en een visie op de wijze waarop de gemeente gelet op de 

knelpunten hier vorm aan geeft, opgenomen in de definitieve versie van de 

Omgevingsvisie 

 

Wij zijn te allen tijde bereid tot een gesprek. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur van de stichting GAS DrOvF 

 

Karel Jasperse, voorzitter (Noordwolde, Weststellingwerf) 

Jeannette van de Velde, secretaris (Kallenkote, Steenwijkerland) 

Gerard van Wijk, penningmeester (Wilhelminaoord, Westerveld) 


