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De voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe 
mevrouw J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 

Assen, 01 februari 2021 

Onderwerp: mondelinge vraag PS-vergadering 03 februari 2021   

Geachte mevrouw Klijnsma, 

Op 16 december 2020 publiceerde het ministerie van EZK haar voornemen om gas te gaan winnen in 

de nieuwe velden Boergrup en Lombok, liggende in de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf. 

Maatschappelijk gezien, zeker na het verschijnen van het rapport Ongekend Onrecht, zegt de 

overheid zich bewust te zijn van de menselijke maat en heeft bij monde van het inmiddels 

demissionaire kabinet beterschap beloofd. In Drenthe vinden we het betrekken van inwoners en het 

creëren van draagvlak belangrijk na het windturbineverhaal in deze provincie. Een zogenaamde RCR, 

die zoals hier ook van toepassing is binnen de mijnbouw, draagt daar niet aan bij. Burgers hebben het 

gevoel dat er sowieso niet naar hen geluisterd wordt, geluiden van bewoners én lagere overheden 

komen niet door, EZK beslist wat er gebeurt. Er is hooguit sprake van een rituele dans. 

De nieuwe kleine gasvelden, waarvoor Vermillion een winningsplan heeft ingediend, hebben de 

namen gekregen van straatnamen. Hierdoor worden bewoners van deze straten mogelijk benadeeld, 

we denken aan waardedaling van woningen. 

Binnen de provincie Drenthe is geen sprake van een omgekeerde bewijslast, zodat de bewoners bij 

eventuele schade het gevoel hebben op achterstand te staan. Daarnaast is een voorwaarde dat 

schade binnen 1 jaar moet worden gemeld, terwijl deze pas later zichtbaar kan worden. 

Er is vooraf geen informatie beschikbaar gesteld aan de burger omtrent de hoeveelheid gas die men 

wil produceren, waar de installaties worden gebouwd, welke transportbewegingen dit tot gevolg 

heeft etc. 

De CDA-fractie wil voornoemde observaties met u delen en komt daarbij tot de volgende rondvraag: 

1a. Het ministerie van EZK heeft tijdens een informatieavond op 24 september 2020 toegezegd, dat 

zodra hierover meer informatie beschikbaar is, dit wordt gedeeld met belanghebbenden, waaronder 

stichting GasDrOvF. Ook is op 14 november een flink aantal vragen gesteld aan Vermillion (Energy 

Nederland). Een en ander heeft niet geleid tot een reactie. Wat vindt het College van Gedeputeerde 

Staten ervan dat deze toezegging aan belanghebbenden zowel door EZK als Vermillion is genegeerd? 

1b. De inspraaktermijn voor inwoners en lagere overheden loopt nu tot 20 februari 2021. Gaat GS 

deze termijn gebruiken om invloed uit te oefenen op het proces, dan wel zich op te werpen voor de 

belangen van de inwoners? 



1c. Hoe gaat GS bevorderen, dat in onze provincie de menselijke maat betekenis krijgt rond de 

(voorgenomen) exploitatie van kleine gasvelden. 

1d. Wil GS zich inspannen om de naamgeving van de beoogde nieuwe velden te wijzigen, zodat deze 

niet verwijzen naar bestaande straatnamen? 

1e. Hoe wil het College van Gedeputeerde Staten zich blijven inspannen voor de belangen van zowel 

inwoners als lagere overheden in dit dossier? 

Namens de CDA-fractie 

Siemen Vegter 


