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Informatienota over de motie 'Meten is weten
(tiltmeters)' - informeren
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mevrouw T. Bijl

Zijn eveneens aanwezig:
de heer G. Smilda, loco-secretaris

Afwezig:
mevrouw T. Jongman, Wethouder; mevrouw J. Groot de, Secretaris

Informatienota
Inleiding
Op 13 november 2018 heeft u de motie ‘Meten is weten (tiltmeters)’ aangenomen. In die motie draagt
u het college onder meer op om in contact te treden met de andere betrokken gemeenten en de
provincie om de stichting Gas DrOvF te ondersteunen in de oprichting. De stichting zou zich moeten
richten op het realiseren van een betrouwbaar meetnet en communicatie richting bezorgde inwoners,
bijvoorbeeld door de toepassing van tiltmeters. Ook nulmetingen of bouwkundige opnamen, zijn door
u benoemd als belangrijk onderwerp. Samengevat wilt u als raad dat een adequaat meetnetwerk
wordt gerealiseerd, waarbij inwoners snel over correcte informatie kunnen beschikken bij zorgen over
schade. Met deze informatienota willen wij u op de hoogte brengen van de vorderingen en de stand
van zaken.
Kernboodschap
Er is sinds 13 november 2018 veel gebeurd. Er is een intensieve ambtelijke- en bestuurlijke
afstemming opgezet tussen de gemeenten Steenwijkerland, Westerveld en Weststellingwerf en de
provincie Overijssel. Daarbij wordt de Omgevingsdienst IJsselland als inhoudelijk adviseur betrokken.
Gezamenlijk zijn er contacten gelegd en afspraken geweest met Vermilion, de Technische commissie
bodembeweging (Tcbb), het KNMI, het ministerie van EZK en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).
Daarnaast is een afspraak gemaakt met dhr. Bal, professor in aardbevingbestendige bouwwerken aan
(o.a.) de Hanzehogeschool in Groningen, om advies in te winnen. O.a. over een efficiënt
meetnetwerk. De inmiddels opgerichte stichting Gas DrOvF is eveneens actief bezig met het
verwerven van informatie.
Een belangrijk onderwerp voor u als raad was het verbeteren van het meetnetwerk, waardoor
bodembeweging sneller en beter kan worden opgemerkt. De nauwkeurigheid en toegankelijkheid van
meetgegevens bleek voor onze inwoners en ondernemers onvoldoende. Als mogelijke oplossing voor
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dat probleem werden tiltmeters voorgesteld. Door deze in beheer van de stichting te plaatsen, zou
niet alleen het meetnetwerk verbeteren, maar zou informatie ook direct ontsloten zijn.
De drie gemeenten, de provincie Overijssel en de stichting zijn op dit moment aan het onderzoeken
wat een goede invulling kan zijn voor een goed en betrouwbaar meetnetwerk. Daarbij moet steeds
worden aangesloten bij de ontwikkelingen die ondertussen plaatsvinden. Op dit moment wordt
bijvoorbeeld hard gewerkt aan het “Schadeprotocol Gaswinning uit Kleine Velden op Land”. In dit
schadeprotocol lijkt te worden gestopt met de eerder door EZK soms verplichte nulmeting of
bouwkundige opname. Het nut daarvan blijkt in de praktijk volgens het Tcbb onvoldoende. In plaats
daarvan moet worden geïnvesteerd in het verbeteren van het meetnetwerk door het bijplaatsen van
geofoons en versnellingsmeters. Door een betere inrichting van dit meetnetwerk is straks niet alleen
te registreren wáár de trilling exact plaatsvindt, maar ook in welke richting die verplaatst, wat de
effecten van de trilling aan het maaiveld zijn en wat het effectgebied is. Binnen dat effectgebied wordt
bij schade uitgegaan van een bewijsvermoeden. Een nieuw in te stellen onafhankelijke
adviescommissie (Commisie Mijnbouwschade) moet vervolgens de data, in samenwerking met het
KNMI binnen een week beoordelen en bekendmaken.
Ogenschijnlijk wordt met bovenstaande merendeels tegemoet gekomen aan de wensen van onze
inwoners en ondernemers en aan de door u aangenomen motie. Toch wil het college zich door
onafhankelijk adviseurs, waaronder professor Bal, laten informeren of met het nieuwe schadeprotocol
en de uitbreiding van het meetnetwerk de registratie van eventuele bodembewegingen daadwerkelijk
voldoende duidelijk en toegankelijk is voor onze inwoners. Een vraag daarbij is ook of tiltmeters nog
iets toevoegen aan het verbeterde meetnetwerk. Deze koers is ambtelijk afgestemd met stichting Gas
DrOvF. De stichting heeft daarbij laten weten zich goed te kunnen vinden in die koers. De stichting
hoopt daarbij, evenals het college, dat het vaststellen van het schadeprotocol door de minister van
EZK en de advisering daaromtrent, niet lang op zich laten wachten. Er is bij iedereen behoefte aan
duidelijkheid.
Wij houden u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen.
Consequenties voor de gemeente
Niet van toepassing.
Communicatie
Over de ontwikkelingen en stand van zaken vindt ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats met de
gemeenten Westerveld en Weststellingwerf en met de provincie Overijssel. Daarnaast vindt
afstemming plaats met het bestuur van de stichting Gas DrOvF.
Vervolg
Als er nieuwe ontwikkelingen of concrete voorstellen zijn wordt u daar uiteraard over geïnformeerd.

Besluit
Beslispunt 1
Het college besluit de informatienota vast te stellen en aan de gemeenteraad te verzenden.

Bijlagen
1. Motie M1 - GETEKEND AANGENOMEN - Ondersteuning Stichting GasDrOvF in oprichting
Meten is weten.pdf
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