
Gemeenteraadsverkiezingen Westerveld 2022

Inleiding:

Bij deze een overzicht van de partij standpunten over de gaswinning in de regio 

Westerveld. Dit in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen en het te vormen 

gemeentelijke beleid over 2022 – 2026.

Van elke partij is de uitgebreide versie van hun partijprogramma doorgelezen en 

specifiek gekeken of zij iets over de gaswinning vermelden in hun programma. 

Mocht een partijprogramma iets over de gaswinning vermelden dan is deze tekst 1:1

gekopieerd en geplakt in dit overzicht. 

Naast gaswinning hebben partijen ook veel genoemd over het milieu, 

energietransitie en leefbaarheid. Deze thema's zijn nauw verwant aan het thema 

gaswinning echter voor de leesbaarheid hebben we ons beperkt beperkt tot alleen 

de gaswinning. 

Het is aan te bevelen om de partijprogramma's zelf door te lezen en hier een 

passende keuze voor uwzelf te maken.

De volgorde is van de partij die het meeste betrokken is met het tegengaan van de 

gaswinning in onze regio naar de minst betrokken partijen – volgens hun eigen 

partijprogramma's ! 

http://www.GASDrOvF.nl



Progressief Westerveld

https://www.progressiefwesterveld.nl/programma-2022/

De stichting Gas DrOvF is een voorbeeld van een uitstekend 

bewonersinitiatief. Deze groep inwoners uit Drenthe, Overijssel en Friesland 

strijdt met veel kennis, kunde en energie tegen de aanleg van

nieuwe kleine gasvelden. Progressief Westerveld wil dat de gemeente 

structureel subsidie verstrekt voor de activiteiten die Gas DrOvF in onze 

gemeente verricht.

Duurzaam Sterk Westerveld

https://duurzaamsterkwesterveld.nl/verkiezingsprogramma-2/

Gaswinnig houden we niet tegen, maar DSW wil een goede regionale 

schaderegeling door een eigen fonds en uitgevoerd door lokale aannemers. 

Geen herhaling van Groningse toestanden! 

CDA Westerveld

https://www.cda.nl/drenthe/westerveld/actueel/nieuws/verkiezingsprogramma-en-

kandidatenlijst-cda-westerveld

Op verschillende plaatsen in onze gemeente zorgt de winning van aardgas 

voor onrust onder onze inwoners. Helaas heeft de gemeente Westerveld 

alleen een adviesrecht naar het ministerie als het gaat om gaswinning. Het 

CDA Westerveld vindt wel dat er bij schade in een gaswinningsgebied een 

schaderegeling op basis van omgekeerde bewijslast van toepassing moet zijn.

PvdA Westerveld

https://westerveld.pvda.nl/nieuws/samen-voor-een-sociaal-westerveld/

wij verzetten ons tegen nieuwe initiatieven voor gasboringen in de gemeente 

Westerveld



Gemeentebelangen

https://www.gb-westerveld.nl/verkiezingsprogramma.html

De transitie en de versnelling doet Gemeentebelangen kritisch

staan tegenover de noodzaak van nieuwe gasboringen in

Zuidwest Drenthe en Westerveld in het bijzonder. Niet alleen de

lasten maar ook de lusten!

D66 Westerveld

https://d66.nl/westerveld/verkiezingsprogramma/

Geen opmerkingen over gaswinning in hun verkiezingsprogramma gevonden.

VVD Westerveld

https://westerveld.vvd.nl/gemeenten/673/verkiezingsprogramma

Geen opmerkingen over gaswinning in hun verkiezingsprogramma gevonden.


