
Gemeenteraadsverkiezingen Weststellingwerf 2022

Inleiding:

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



Blijft Stellingwarfs

https://irp.cdn-website.com/94a14c5c/files/uploaded/Verkiezingprogramma
%20Blijfstellingwarfs%202022-2026%20def.docx.pdf

Het kritisch bewaken van de veiligheid bij de gaswinning. Als een van de weinige partijen
bewaken wij de veiligheid bij de gaswinning, waarbij wij o.a. noemen: Noordwolde,
Vinkega, De Hoeve, De Blesse, Blesdijke, Oldelamer. 

“Blijf Stellingwarfs” is tegen gaswinning en de wind/-zonneparken.
Wel staan we open voor nieuwe ontwikkelingen zoals waterstof en kernenergie. 

De gaswinning in onze gemeente zullen wij zeer kritisch volgen. Ons voorstel tot de 
benoeming van een controle commissie hierop kreeg helaas geen steun van de andere 
partijen. Voorlopig zijn wij nog niet van de gaswinning af. Gas blijft nog steeds nodig, o.a. 
voor verwarming van onze huizen. 

Blijf Stellingwarfs zal zich blijven verzetten tegen opsporing en uitbreiding van gaswinning
in onze gemeente. Verdere afbouw daar pleiten wij voor. Acties hiertegen zullen wij
ondersteunen. Genoeg is genoeg.

Weststellingwerf is een gemeente met een rijkdom aan natuur. De bedreigingen liggen 
echter op de loer in de vorm van stikstof, Co2 uitstoot, gaswinning, inklinking van het veen 
en verlies van biodiversiteit. De belangen van het landschap worden daarom leidend in 
de lokale Omgevingsvisie en bij gemeentelijke aanbestedingen. 

“Blijf Stellingwarfs” is tegen het winnen van fossiele brandstoffen. Wij stemmen niet in met
nieuwe gaswinning vergunningen en verzoeken om uitbreiding van bestaande 
winningslocaties.

Transitie van het aardgas naar waterstof als bron van verwarming ondersteunen wij. 

Wij zullen ons ook inzetten bij actiegroepen tegen de ontwikkeling van Lelystad Airport en 
ook bij acties tegen de negatieve effecten van gaswinning. 



GroenLinks Weststellingwerf 

https://weststellingwerf.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2022-02/Verkiezingsprogramma
%202022-2026%20Groenlinks.pdf

Gaswinning in Weststellingwerf
Wij zijn vanaf het begin actief betrokken bij het dossier over het tegengaan van (nieuwe)
gaswinning in Weststellingwerf. In de raad is hiervoor ondertussen brede steun verkregen
door unaniem de motie aan te nemen. Gezien het belang van het onderwerp hebben 
we dit dan ook opgenomen in ons verkiezingsprogramma!

geen nieuwe gasvelden komen en bestaande gasvelden snel worden afgebouwd.

Elke vorm van gaswinning uit kleine velden wordt tegengewerkt of ontmoedigd.

Weststellingwerfs Belang

http://www.weststellingwerfsbelang.nl/Nieuw/programma-2022-2026/

Weststellingwerfs Belang is tegen het uitbreiden van het aantal gasputten en wil uitdragen
dat de huidige gedateerde mijnbouwwet aangepast wordt, dat er goede vastgelegde 
schaderegelingen- en vergoedingen komen voor getroffen inwoners en toekomstige 
schades zolang er gas uit de bodem wordt gehaald. 

CDA Weststellingwerf

https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/Afdelingen/Friesland/Weststellingwerf/Verkiezings
programma%202022-2026%20CDA%20Weststellingwerf.pdf

De energietransitie zal een grote maatschappelijk en ruimtelijke
impact hebben. Waar we onze energie tot nu toen vooral
uit de grond putten, zal in de toekomst energieopwekking
vooral bovengronds plaatsvinden. Met andere woorden: geen
gaswinning, maar zoeken naar alternatieve bronnen om energie
op te wekken. 

Het CDA is tegen nieuwe gaswinning en wil een gebiedsfonds
voor de bestaande velden dat door het Rijk wordt gevoed. 

Er moet de komende jaren nog veel gebeuren, als we fossielvrij
willen gaan wonen en werken. 



D66 Weststellingwerf

https://d66.nl/weststellingwerf/d66-gv22-verkiezingsprogramma-weststellingwerf-
definitieve-versie/

Géén nieuwe gaswinning en frequent monitoren van
bestaande gasvelden 

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf

https://sdweststellingwerf.nl/wp-content/uploads/2022/02/SDW-verkiezingsprogramma-
2022-2026-def.pdf

Niet nader benoemd (wel veel over het klimaat, milieu en woonomgeving).

Weststellingwerfse VVD

https://www.vvd-weststellingwerf.nl/wp-content/uploads/2022/02/Verkiezingsprogramma-
VVD-Weststellingwerf-2022-2026.pdf

Zo worden nieuwbouwwoningen in
principe zonder aardgasaansluiting gebouwd en steeds
energiezuiniger tot energieneutraal opgeleverd.

Krachtig Sociaal Groen

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://f.eu1.jwwb.nl/plugin-
documents/74edb9bb4996ee7e441cbae431e7ca50a7601a35.pdf

Gaswinning is niet opgenomen in hun verkiezingsprogramma.


