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Betreft zienswijze op Revisie op omgevingsvisie Drenthe 2018 

Geachte Provinciale Staten, College van Gedeputeerden, 

In uw ontwerp geeft u aan dat er nieuwe ontwikkelingen zijn die ertoe leiden dat op enkele beleidsterreinen 
een actualisatie nodig is. Een van die thema’s is de bodem en ondergrond. In deze zienswijze willen we met 
name ingaan op de recente ontwikkelingen met betrekking tot de gaswinning in Nederland. De landelijke 
ontwikkelingen en de keuze die daarbij gemaakt worden, hebben gevolgen voor Drenthe. Gevolgen voor de 
samenleving, voor de bodem, de ecologie, voor de bezittingen van burgers en bedrijven. Dit baart zorgen, 
waarbij het van groot belang is te weten dat de provinciale overheid, het middenbestuur zoals u dat noemt, 
goed opkomt voor de belangen van burgers en bedrijven. Dat is des te belangrijker omdat de rijksoverheid 
enerzijds het gaswinningsdossier beheert, maar anderzijds de rol van de lagere overheid gemeente, uitholt. 
Onderstaand zullen we hier nader op ingaan. 

Schaderegeling 
We weten allemaal dat het Rijk te lang heeft geaarzeld met het nemen van afdoende maatregelen bij de 
ontstane schades bij het Groninger gasveld. Het is dan ook toe te juichen dat een versnelde afbouw van de 
winning is aangekondigd.  
Ook is aan de Groningers beloofd om bij schades aan de opstallen als gevolg van bevingen, de bewijslast te 
leggen bij de NAM en niet meer bij de bewoners. Dit geldt echter nog niet voor de schades als gevolg van 
trillingen en bodemdaling.  
We willen uw aandacht ook vragen voor andere risico’s ten gevolge van gaswinning waaraan – zeer 
onterecht – niet of nauwelijks aandacht wordt besteed in rapportages, namelijk:  
a) gaslekkages/lekpaden die langs de buitenkant van putten optreden omdat aansluitingen/putten nooit 100%
kunnen worden afgedicht;
b) naijl-effect: als putten worden afgesloten stoppen de effecten niet op hetzelfde moment, en
c) effecten op waterhuishouding en andere wateraspecten: vooral afname van het waterbergend vermogen in
de bodem en vervuiling baren waterschappen maar ook de Mijnraad zorgen.
We constateren dat er toezeggingen zijn, maar dat die nog niet sluitend zijn.
Voor Drenthe geldt dat zelfs bovenstaande toezeggingen er niet zijn. De Staten van Drenthe hebben recent en
unaniem een motie aangenomen dat de schaderegeling voor de Groningers ook voor andere burgers zou
moeten gelden. Deze motie moet het uitgangspunt zijn voor onderhandelingen met het Rijk om dezelfde
rechten in Drenthe te realiseren.

Economische insteek 
Het Rijk heeft recent voor het gasveld Groningen het standpunt ingenomen dat de veiligheid het 
belangrijkste criterium is bij beslissingen over de hoeveelheid gaswinning.  
Maar het Rijk vindt tegelijkertijd dat deze veiligheid in andere delen van Nederland ondergeschikt mag 
worden gemaakt aan de leveringseisen. De schades die elders in Nederland veroorzaakt worden moeten niet 
meer ‘zoveel mogelijk voorkomen worden’, maar ‘zo veel mogelijk beperkt worden’. 
Het Rijk doet een oproep aan de bedrijven die veel gas verbruiken om over te schakelen van laagcalorisch 
gas, naar hoogcalorisch gas. En deze laatste soort gas wordt gewonnen of is nog te vinden in o.a. de kleine 
velden van Drenthe.  
Hiermee is dus onzeker geworden of de afbouw in Groningen niet ten koste gaat van Drenthe. Oftewel, of de 
afbouw van het Groningerveld, niet over de ruggen van de Drenten wordt uitgespeeld. Zo zijn het deze keer 
niet de Groningers maar de Drenten die de landelijke lasten moeten dragen. 

mailto:statengriffie@drentsparlement.nl
mailto:post@drenthe.nl


Veiligheid en ecologie 
Het Rijk geeft steeds vaker toestemming om de laatste m3 gas uit de grond te persen d.m.v. fracking. 
Oftewel onder druk een productie stimuleren, hetzij door zuren of hydrologisch. Dit geldt vooral voor de 
kleine velden waar gas gewonnen wordt. De risico’s zijn daarbij groot voor de veiligheid van omwonenden 
op momenten dat deze fracking plaatsvindt, maar ook voor het grondoppervlak dat ernstig vervuild kan 
worden met chemicaliën die bij fracking gebruikt worden. Hiervan zij er al een aantal voorbeelden. Deze 
vervuiling aan het oppervlak heeft ook negatieve gevolgen voor de landbouw; zeker wanneer de provincie 
tegelijkertijd streeft naar ‘een gezonde en veilige leefomgeving voor mens, plant en dier’. 
De provincie stelt in de concept revisie dat zij fracking een niet-conventionele wijze van gaswinning vindt. 
Bij de kleinere gasvelden wordt voor fracking nut en noodzaak afgewogen.  
Het lijkt ons logisch dat wanneer de provincie fracking uitsluit bij steenkoolgas en bij schaliegas, dit ook zou 
moeten gelden voor aardgas. 

Belangenbehartiger van Drenthe 
Tot op heden had de gemeentelijke overheid nog een bescheiden, maar belangrijke rol bij de 
belangenbehartiging van haar inwoners. Inwoners konden zich tot hun gemeentebestuur en gemeenteraad 
wenden om hun zorgen onder de aandacht te brengen en hun zaak te bepleiten. De gemeente op haar beurt 
kon deze informatie inzetten bij haar standpuntbepaling ten aanzien van het proces van 
informatievoorziening en besluitvorming met het Rijk: de gemeente als belangenbehartiger van haar 
inwoners. 
Nu ziet het er naar uit dat het Rijk die rol van de gemeente wegneemt. Waar het Rijk op andere dossiers de 
gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden geeft, is dat bij de gaswinning niet zo. 
Voor een mogelijk nieuwe boorlocatie in Vledderveen, waar een drietal boorputten zijn beoogd, gaat het Rijk 
de coördinatie (Rijks Coördinatie Regeling) naar zich toetrekken. Hiermee worden gemeenten in belangrijke 
mate buiten spel gezet en de individuele burger wordt de beroepsmogelijkheid afgepakt. 
Wanneer de gemeente als belangenbehartiger door het Rijk uitgeschakeld wordt;  
wanneer het Rijk de lasten van het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen op de kleine velden afwentelt;  
wanneer de rechten die voor burgers in Groningen gelden niet voor burgers in andere delen van het land 
gelden;  
Dan zijn het juist het Drents Parlement en het College van Gedeputeerden die voor de belangen van haar 
inwoners moeten opkomen en dus de belangenbehartiging van inwoners en (ecologische) bedrijven op zich 
nemen. 

We vragen hierbij aan de provincie om: 
1. Met de Drentse gemeenten en met de overige provincies die te maken hebben met mijnbouw een pact te
sluiten en zich naar het Rijk hard te maken voor bovengenoemde belangen.
2. In Den Haag te bepleiten dat het volgende pakket in de mijnbouwwet wordt opgenomen: een
schadeprotocol gelijk aan dat voor Groningen is afgesproken, inclusief omgekeerde bewijslast, tiltmeters,
volledige nulmetingen en aansprakelijkheid van mijnbouwbedrijven voor kosten die nu nog op de
samenleving worden afgewenteld. Hiermee ontstaan gelijke rechten voor burgers in het hele land.
3. Te werken aan een concreet programma om de energietransitie verder te versnellen.
4. Bovenstaande punten in de revisie van de omgevingsvisie 2018 op te nemen.

Deze zienswijze is opgesteld door de bewonersgroepen rondom het veld Diever, oftewel Gas DrOvF. 

Namens deze, 

Henk Koene, 
voorzitter Plaatselijk Belang Vledderveen 
plaatselijkbelang@vledderveendrenthe.nl 
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