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Betreft:  Debat  over het schadeprotocol, voor de zgn. kleine gasvelden. 

 

Geachte leden van de Tweede Kamer, 

Naast het Groningergasveld zijn er op land een groot aantal kleine velden. Zo hebben wij in de gemeente 

Weststellingwerf zes gasvelden, een drietal velden net buiten de gemeentegrens en nog één in ontwikkeling. 

Er is geen ervaring met een dergelijke hoge concentratie kleine velden in een relatief klein gebied voor wat 

betreft trillingen. Het is verder niet duidelijk  hoe deze kleine velden op elkaar zullen reageren bij trillingen. 

Hoewel de gaswinning in kleine velden volgens de minister wordt afgebouwd, constateren wij het 

tegenovergestelde. In hoog tempo lijkt Vermillion omgevingsvergunningen en winningsplannen aan te vragen 

bij het ministerie. Via de zogenaamde site tracks uit bestaande putten wordt getracht nieuwe gasbronnen aan 

te boren. De huidige bronnen worden versneld leeggepompt waardoor zware aardbevingen kunnen ontstaan, 

terwijl de duur voor de vergunningen worden verlengd. Dit staat haaks op het beleid om gaswinning af te 

bouwen. Hierdoor kunnen grote gevolgen ontstaan voor de veiligheid en het welzijn van onze inwoners.  

Donderdag 3 oktober heeft u een debat in de kamer over het Schadeprotocol voor de zgn. kleine velden om 

de omgekeerde bewijslast voor schade, gelijk aan dat voor Groningen, vast te stellen. Er is naar buiten 

gekomen dat de minister van Economische Zaken en Klimaat, voornemens is om de omgekeerde bewijslast 

voor kleine velden niet in de wet op te nemen en daarmee het advies van de tijdelijke commissie 

bodembeweging (TCBB) niet over te nemen. 

De voltallige gemeenteraad van Weststellingwerf vindt dit onaanvaardbaar. Wanneer het voornemen van de 

minister wordt gehonoreerd dan ontstaan in onze gemeente met veel kleine velden dezelfde problemen als in 

Groningen rond schade afdoening. Dit zal voor onze inwoners verregaande negatieve gevolgen hebben. Zij 

zullen niet meer beschermd worden door de omgekeerde bewijslast. 

De gemeenteraad van Weststellingwerf doet een dringend beroep op u om in het debat te pleiten voor het in 

stand houden van de regeling voor de kleine velden conform de regeling voor het Groninger veld. 
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