Voorstel nr. : 2018-RAAD-00052
Onderwerp: Ondersteunen Stichting "Gas DrOvF" in oprichting: Meten is weten (tiltmeters)
De raad van de gemeente Steenwijkerland in vergadering bijeen d.d. 13 november 2018
Overwegende dat:
-

In de provincie Groningen duidelijk is geworden dat door gaswinning de stabiliteit van de
ondergrond vermindert. Dit trillingen veroorzaakt die schade berokkenen aan vastgoed en
infrastructuur. Soms zo ernstig dat de veiligheid van inwoners en gebruikers in gevaar komt.

-

Vermillion zich richt op een versnelde winning van aardgas uit kleinere gasvelden in NoordNederland waaronder Steenwijkerland.

-

Dit grote onrust veroorzaakt onder de inwoners van deze gebieden omdat onvoldoende
helder is hoe schade veroorzaakt door trillingen worden vastgelegd en aangetoond.

-

Gesprekken met Vermillion en inwoners niet hebben geleid tot duidelijke afspraken over
schadeafhandeling op basis van een actuele nulmeting.

-

De gaswinning ondertussen al wel is opgevoerd.

-

De inwoners derhalve geen vertrouwen hebben in een eerlijke schadeafhandeling.

-

Een werkgroep is opgericht, die opkomt voor het belang en veiligheid van alle inwoners uit
de regio die mogelijk schade gaan ondervinden of gevaar lopen door de versnelde
gaswinning.

-

Deze werkgroep drie gemeenten en drie provincies heeft benaderd om hun zorgen te delen
en steun te vragen voor het realiseren en onderhouden van een tiltmeter netwerk. Zodat ze
over betrouwbare data beschikken waarmee ze inwoners kunnen ondersteunen, als er
schade ontstaat aan gebouwen of persoonlijk letsel, als gevolg van gaswinning.

Van mening dat:
-

De gemeente Steenwijkerland vindt dat Vermillion verantwoordelijk is voor een transparant
meetsysteem en een door alle partijen geaccepteerde nul-meeting.

-

Nu, Vermilion die verantwoordelijkheid niet neemt en de Rijksoverheid dat niet afdwingt. De
gemeente Steenwijkerland het als haar taak ziet (zorgplicht) haar inwoners te ondersteunen.

-

Onze inwoners behoefte hebben aan betrouwbare openbare data waarmee aangetoond kan
worden of schade aan hun vastgoed, is ontstaan door gaswinning.

-

Met het opstellen van een regionaal tiltmeter netwerk het mogelijk is bodemtrillingen en
bodemdaling te kunnen registreren. Waarmee in beeld kan worden gebracht wat het gevolg
hiervan is ten aanzien van de opgebouwde spanning in een gebouw.

Draagt het college op
-

In contact te treden met de drie gemeenten en provincies om onderling te verkennen hoe ze
de werkgroep kunnen ondersteunen bij hun doelstelling om straks als onafhankelijke
“Stichting "Gas DrOvF"” in oprichting, op te kunnen komen voor inwoners die
geconfronteerd worden met schade aan hun vastgoed dat waarschijnlijk is veroorzaakt door

-

gaswinning.
De Stichting "Gas DrOvF" in oprichting te vragen om samen met een deskundig
adviesbureau helder te krijgen hoeveel tiltmeters minimaal nodig zijn en op welke locaties,
tegen welke kosten om een betrouwbaar meetnetwerk te realiseren. Waarbij ook wordt

-

aangegeven wat wel en niet met de in kaart gebrachte gegevens mogelijk is.
Als gemeente Steenwijkerland afspraken te maken met de Stichting "Gas DrOvF" in
oprichting over de communicatie naar de inwoners toe met oog op ieders eigen
verantwoordelijkheden.

-

Bovenstaande voortvarend op te pakken en de raad over de vorderingen begin januari te
informeren.

En gaat over tot de orde van de dag

André Bus BGL

