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Beschrijving
Inleiding
Zie samenvatting
Voorstel
Het voorstel is dat de gemeente Steenwijkerland de brief van de gemeente Bergen ondersteunt.
Argumenten
Steenwijkerland heeft zich tot nu toe niet tegen gaswinning uitgesproken. Wel heeft Steenwijkerland
steeds geappelleerd aan goede communicatie, een goed schadeprotocol en transparantie. De brief is
in lijn met de betrokkenheid van Steenwijkerland tot nu toe.
Kanttekeningen en risico’s
Het is belangrijk dat wij als bestuur gesprekspartner blijven voor EZ. Ongefundeerd appelleren, of (nu
nog) irreëel tegen gaswinning keren kan ons buitenspel zetten. Met de huidige brief lopen we daarin
geen risico. Het is een appel op eerdere toezeggingen van de minister.
Duurzaamheid en social return
Hoewel we niet zonder gas kunnen, worden onze inwoners en ondernemers met verschillende
maatregelen geconfronteerd. Gasloos bouwen, hogere energietarieven enz. Zoals wij als
Steenwijkerland eerder hebben aangegeven, is het wrang dat inwoners en ondernemers die voor
dergelijke kosten opdraaien, ook worden geconfronteerd met potentieel hogere risico's van het
versneld leeghalen van kleine gasvelden. Niet de lusten, wel de lasten.
Financiële toelichting
Er zijn geen financiële gevolgen bij dit voorstel.
Participatie en communicatie
Het ondersteunen van deze brief kan worden gedeeld met de raad, de stichting GasDrOvF en de pers.
Uitvoering en planning
De gemeente Bergen heeft gevraagd uiterlijk 27 augustus te laten weten of de brief wordt
ondersteund.
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Besluit
Beslispunt 1
De brief van de gemeente Bergen aan de minister van Economische Zaken, inzake gaswinning uit
kleine velden, te ondersteunen.
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