
Onderbouwing brief A7: Petitie gaswinning Marsdijk 

Ruim 2.000 inwoners hebben hun handtekening gezet vanwege de zorgen die zij hebben over de 

gaswinning door de NAM. Deze zorgen zijn er niet alleen in de wijk Marsdijk in de gemeente Assen, 

maar zijn er bijvoorbeeld ook rondom de gaswinning door Vermillion in het Westerveld.  

Nu de gaswinning in het Groninger veld wordt teruggebracht, zal de druk op de kleinere gasvelden 

toenemen. In Drenthe zijn vele van deze kleinere gasvelden. De NAM noemt de Drentse ondergrond 

‘een poffertjespan met gasvelden tegenover een grote pannenkoek in Groningen.’ Hoewel de 

problematiek niet is te vergelijken met Groningen, maken de Drenten zich terecht zorgen over de 

gevolgen van gaswinning, zoutwinning en gasopslag. Ook in Drenthe is er sprake van bodemdaling en  

bodemtrillingen met onder ander schade aan huizen als gevolg. Deze effecten hebben grote impact 

in de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Deze zorgen verdienen dan ook alle aandacht en 

niet gebagatelliseerd te worden.  

Het vergunnen van gasvelden is een bevoegdheid van het Rijk. De provincie kan, net als gemeenten 

en particulieren, zienswijzen indienen. Deze bevoegdheid wordt op dit moment actief  ingevuld door 

de provincie Drenthe.  

De Statenfracties van PvdA en CDA vinden echter dat er verder gekeken moet worden dan alleen de 

wettelijke bevoegdheid om de zorgen van de Drentse bewoners weg te kunnen nemen. Zo zorgt de 

provincie Fryslân zelf voor een second opinion, om zodoende sterker te staan bij mogelijke 

schadegevallen. Ook kan de provincie Drenthe een actieve rol oppakken bij het tot stand komen van 

een schadefonds voor Drenthe. 

De Statenfracties van PvdA en CDA hebben dan ook de volgende vragen aan de overige fracties: 

1. Bent u het met ons eens dat de provincie rondom ontwikkelingen in de bodem verder dient 

te gaan dan haar wettelijke verplichting? 

2. Hoe kijkt u aan tegen een actieve rol van de provincie Drenthe rondom ‘second opinion’?  

3. Hoe kijkt u aan tegen een actieve rol voor het tot stand komen van een schadefonds? 

Tevens hebben de fracties van CDA en PvdA de volgende vragen aan het College: 

1. Hoe kijkt u aan tegen een actieve rol van de provincie Drenthe rondom ‘second opinion’? 

2. Hoe kijkt u aan tegen een actieve rol voor het tot stand komen van een schadefonds? 

3. Bent u bereid voorstellen hiertoe uit te werken? 

 

Namens de fracties van de PvdA en CDA: 

Peter Zwiers (PvdA) 

Klaas Neutel  (CDA) 
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5TOP GASWINNING MAR5DIJK NU!

Petítje
Bewoners Asser Woonwük Mors

Aon de Minister von Economísche Zoken
Dhr. H .J.G. Komp

In ofschrift oon te bieden oon:
. Burgemeester, B&W en roodsfocties gem. Assen
. Ged.Stoten en froctíes Prov.Stoten von Drenthe
. Frocties Tweede Komer
. Directie NAM
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STOP GASWINNTN6,I,IARSDIJK NU!

Petltje
Bewoners Asser Woonwrjk ÂÂorsdijk

Aon de r1Âinister von Economische Zoken
Dhr. H .I .ê. Komp

In ofschríft oon te bieden son:
. Burgemeester, B4W en roqdsfocties gem. Assen
. Ged.Staten en frocties Prov.Ststen von Drenthe
. Fracties Tweede Komer
. Directie NAM

28 jonuori t/^ 4 februorí 2Ol7



Assen,l5 maort 2017

Geachte Commissoris in de provincíe Drenthe,

In de periode van 28 jcnuorí tot en met 4 februori \Afl høbben 2A55 mensen
hun hqndtekeníng gezet onder bijgoonde petitie.
Doorin wordt de ÂÂinister gevraagd geen toestemmíng te geven voor gaswinning
onder de wijk rlÂorsdijk in Assen.

Directe oonleíding voor de hondtekeningen-octie woren de voorlichtingsbijeen-
komsÌen van de NA/t/\. Doorín werd medqedeeld dot de NAM gebruikt mookt van
een oude vergunning om olvqst een derde deel van de winbqrehoeveelheid 9os op
te pompen.

Uitzícht oP een "nulmeting" en op de "omgekeerde bewijslost" bij schodegevollen
werd niet ge6oden.

Door de ondertekenoors werden veel oonvullenda opmerking en gemaakt, woorvon
wij somenvottend noemen:

' OnbegríP over winning von gos onder een woonwíjk met 13.OOO inwoners.

' AngsT voor ocrdbevingen met psychische en/ot líchomelijke schode ols gevolg.
. zorg om de waorde von de huizen, zorg om schode aon de huízen zonder

od eq uct e s chader e-geli ng.
. Peferentie aan het geheel von "Groningse toestonden,,.

De hondtekeníngen-lijsten lagendogelijks in het wijkcentrum "de Dissel". Dqt
betekenl dot mensen de moeíte hebben genomen om doorh een tegoon om hun
hondteke ning te kunnen zett en.

Tenslotte zii vermeld dot 1881 ondertekenoors in de wijk zelf woonqcht íg zijn:
t74 wonen overwegend in oonpolend e dorpen wijken.

Somenvqttend verzoeken wíj de Minister:
. Niet in te stemmen m¿t het nu lopende vergunning-verzoek:
. De NAÂÂ te verzoeken de reeds gestarte goswinning te stoppen:
' Zo de gaswinning om zwaar*.g"id" overvíeging"n lon algenàenbetang toch

noodzakelijk ís, een schoderegeling gelíjk osn die welke nu in het GroÁínger
vald von krocht is.

wijbieden de door 2055 mensen ondertekende petitie ook oon, oon:

De frocties in de Tweede Komer, in de gemeenterood vqn Assen en ínProvinciole
stqten von Drenthe

(



De burgemeester von de gemeente Assen
D¿ directeur von de NAiÂ.

Wij zíen de petitie ols een ondersteuning von de uitsprook von de ganeenterqqd
von Assen vant?jonuorí 2Ag over dit anderwerp.
Wii verzaeken u bíj uw verdere overleg met de NAtuI en de ¡tÂinister en bíj de te
volgen procedures rekeníng te houden met het resultqat van dezeoctie.

Hoogochtend,
Nomens de werkgroep

Gerrit Eerlond

[¡)



lk zeg te gen Saswinning onder Marsdijk!

STOP GASWTNNING MAR5DIJK NU!

De NAfu1 wil gos winnen.
Onder Morsdijk.
Doorvoor heeft de NAM een vergunning oongevrqogd bíj de 

^^inister.De gemeente Assen heeft hier NEE tegen gezegd.
Wíj - een groep verontruste /Vlorsdijkers - zeggen ook NEE.
Wordt er Toch gas gewonnen, don een goede schodereg elingl

Vindt u dit ook?

Teken dan ëên von de hondtekeninglíjsten!

ùe gemeente heefr een brief geschreven oon Minister Komp.
Dosrin odviseert de gemeente de Minister om NEE te zeggen tegen de
vergunningoonvroog.
ùe gemeente schrijft:
1. Er zijn zo?gen over de goswinning, die zi¡n er ook in de wijk rllorsdijk. Er is sproke

von onrusf.
2. Er is kons op bevíngen zn schqde.
3' Groningen.is dichtbi i en.iedereen weet welke onrust de bevíngen en de nasleep bij de

inwoners docr vero orzaken.
4. Veiligheid von inwoners en voorkomen en beperken von schode wegen hel zwaorst.
5' Wij kijken.ngg de,belangen von de inwoners. Dqorom kiezenwij nìet voor winning

onder sTedelijk gebied met een risico op bevingen.
6" Als de lvlinister toch beslist de.winning goed te keuren dsn moet er een goede,

soepele, vlotte .schaderegeling komen.-õnderdeel daorvon moet zijn de ímgekåerde
bewijslost, zoqls in het Groningen-gosveld geldt.

Wij ondersteunen dít stondpunt.
Teker nu gebleken is dqt de NAM ql met gaswinníng begonnen ís!
De procedure rond de nieuwe vergunning wordt niel ofgewachl.
Een oude vergunníng, die geldt voor een deel van het gebied, gebruikt de NAM om nu ql
gos op te pompen.

Duike Boevé,

Gerrit Eerlond
Han Hilgenkomp
Henk von Hooft
Qdile Hilgenkomp

Zeg ook NEE en teken nuf



inning Marsdrjk NU!sa w
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Þe Werkgroep "STÕP GASWTNNING ,I^ARSDIJK NU!"
organis eerde een handtekeningenactie tegen de
gaswinníng onder de Asser woonwijk lylarsd¡jk.

Von 28 jonuari tlm 4 februori konden mensen de
voorliggende petitie tekenen.

In slechts 7 dagen nomen niet minder don

bugers de moeite om het Wijkcentrum "de Dissel" te
bezoeken met het doel hun hondtekening onder de
petítie te plootsen.

€, Hun stondpunt is helder:

STOP GASWINNING,I^ARSDIJK NU!

Dat stondpunt moken zij bij deze luíd en duidelíjk oon
u kenboor!

Het is een oppèl oon uw verontwoordelijkh eid jegens
olle bewoners von het betreffende gebied.
Een oppèl dot vroogt om concrete octie von u!3



Geachte ÂÂinister

TndeperiodevanZSjonuorí tot en met 4 februori 2Ol7 hebben2OSS mensen
hun hondtekening gezet onder bijgaonde petítie.
Doarin wordt U gevraagd geen toestemming te geven voor goswínning onder de
wijk /Vlorsdijk in Assen.

Directe oanleiding voor de hondtekeningen-octie waren de voorlichtingsbijeen-
komsten vqn de NÁ,1^. Doorin werd medegedeeld dot de NAIÂ gebruikf mookt von
een oude vergunning om olvost een derde deel van de winbar e hoeveelheid gcs op
te pompen.

Uitzichf oP een "nulmeting" en op de"omgekeerde bewíjslost" bij schadegevollen
werd niet geboden.

Door de ondertekenoqrs werden veel oqnvullende opmerkingen gemsakt, waorvon
wíj somenvottend noemeni
. onbegrip over winníng von gos onder een woonwijk met 13.000 ínwoners.
. Angst voor qordbevingen met psychische enlof lichcmelíjke schode ols gavolg.
. zorg om de woqrde von de huízen, zo?g om schad¿ asn de huizen zonder

ad e.quot e sc had e re g elí ng.
. Peferenïie osn het geheel von "6roningse toestonden".

De hondtekeníngen-lijsten lagen dogelijks in heT wíjkcentrum "de Dissel,,. Dat
bet ekent dot mense n de moeit e hebben genonen om doarhe en t e goon om hun
handfekening te kunnen zett en.

Tenslofte berichten wij u, dot 1881 andertekenoors in de wíjk zelf woonochtig
zijn; t74 wonen ove?wegend in aanpolende dorpen en wijken.

SomenvaT t end verzoeken wij U :

. Niet in te stemmen meï het nu lopende vergunníng verzoek:

. De NAÂÂ teverzoeken de reeds gestartegoswínning te stoppen;

. Zo de goswinning om zwoorwegende overwegingenvan algemeen belong toch
noodzakelijk is, "een schoderegeling gelijk aon die welke nu in het Groninger
veld von krocht ís.
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Wij bieden de door 2A55 mensen anderlekende petitie ookoqn, oon:

De frocties in de Tweede Komer, de gemeenterood von Assen en provinciole
stcten von Drenthe
De burgemeester von Assen
De commíssaris vqn de Koning in Drenthe
De directeur von de NAM

Hoogochtend,
Namens dewerkgroep,

Gerrit Eerlond
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