
MOTIE 2021.3 Vellinga e.a. – Stop gaswinning winningsplan Westerveld

(artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Ingediend door Vellinga (Leefbaar Tynaarlo); Van den Born (ChristenUnie); Middendorp (CDA); Ririhena 
(GroenLinks); Van Es (Gemeentebelangen); Pieters (VVD) en Dijkstra (PvdA)

Agendapunt 13 (vreemd aan de agenda)

Raadsvergadering d.d. 26 januari 2021 

Onderwerp: Stop gaswinning winningsplan Westerveld

De raad van de Gemeente Tynaarlo, in vergadering bijeen te Vries op 26 januari 2021;

Constaterende dat:

 De Raad van Tynaarlo op 27 november 2018 een raadsbreed ingediende Motie heeft aangenomen 
om samen met de noordelijke Drentse gemeenten bezwaar te maken tegen het winningsplan 
Westerveld, bestaande uit 11 gasvelden waaronder die in onze gemeente. 

 De raad van de gemeente Tynaarlo heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 december 2020 over het winningsplan 
Westerveld (201810138/1/R4), waarbij de minister binnen 18 weken na de uitspraak de 
motiveringsgebreken van het besluit kan herstellen, of een ander besluit kan nemen. 

Overwegende dat:

 Al ruim 30 jaar gaswinning plaatsvindt uit het Westerveld en het veld nu voor meer dan 97% leeg is. 
 De productie op zijn eind loopt, achter blijft bij de verwachtingen en volgens de vergunning het 

stimuleren van de productie via fracken of het slaan van nieuwe putten verboden is.
 De opbrengst verwaarloosbaar is
 De onrust onder de bevolking en bestuurders groeit omdat 

o er geen perspectief is op redelijke schade-afwikkeling
o sprake is van ongelijke behandeling
o miskenning van risico’s plaatsvindt
o voortzetting van de winning disproportioneel is 

Verzoekt het College:

 Om deze Motie over te brengen aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat, met het 
verzoek af te zien van de door de Raad van State geboden reparatiemogelijkheid en de gaswinning 
in de kleine velden in Drenthe te stoppen. 

 De Motie tevens te sturen aan de raden van de gemeenten: Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe 
en Noordenveld met de vraag of zij deze Motie zouden willen overnemen.

Ondertekend door 

Jurryt Vellinga Leefbaar Tynaarlo  
Henny van den Born ChristenUnie 
Henk Middendorp CDA
Miguel Ririhena GroenLinks
Peter van Es Gemeentebelangen
Gezinus Pieters VVD
Koos Dijkstra PvdA


