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omdat onze gemeente ook morgen leefbaar moet zijn 

 

 
Aan:        Van:         

 

 

 

 
 

 

 

Vries, 1 maart 2019, 

 

 

Onderwerp: Wordt de NAM nu nog serieuzer een Tynaarlo probleem?  

 

 

Geacht college, 

 

“NAM wil gas winnen in 17 Drentse kleine gasvelden”, dat lazen wij vandaag op RTV Drenthe. Wellicht niet geheel 

toevallig op vrijdagmiddag, vlak voor het weekend, het standaard slecht nieuws moment zo vlak voor het weekend. Wij 

maken ons dan ook ernstige zorgen. Want als NAM dit soort berichten uit geeft op zo’n tijdstip, dan belooft dat niet veel 

goeds.  

Een citaat van de NAM in het artikel op RTV Drenthe,  'Het moet veilig zijn', wel zegt de NAM aan het winnen van gas 

in kleine velden nadrukkelijk voorwaarden te verbinden. Zo moet de schadeafhandeling eindelijk eens goed en duidelijk 

geregeld zijn. Er moet draagvlak zijn in de regio rondom het gasveld en de buurt moet er ook van profiteren. 

Dat belooft niet veel goeds. Wij refereren eerst maar eens aan de uitspraak dat de schadeafhandeling “eindelijk” eens 

goed en duidelijk geregeld moet zijn. Dat klopt, want dit is nog altijd niet goed geregeld, terwijl de NAM ruimhartig 

zou uitkeren en afstand zou nemen van de schadeafhandeling. Er zijn weliswaar bedragen uitbetaald na de beving van 

december 2016 waar een groot deel mee akkoord is gegaan, maar onze inwoners zitten nog steeds met vragen en 

onduidelijkheden rondom de regelingen die in 2018 zijn uitgevoerd. Er blijken namelijk meerdere en inhoudelijk 

verschillende brieven verstuurd te zijn. Zo zijn er met name vragen over de duurzaamheidstoelage van €.4000,-  

 

Ook blijkt dat de NAM geen afstand neemt, en tot grote schrik wordt nu ook bewaarheid dat de gaswinning wordt 
verplaatst naar Noord-Drenthe. Topman Johan Atema van de NAM benadrukt tegenover RTV Drenthe zelfs, “dat je als 

Nederland ook geen koude voeten wil hebben”. Dat is prima, maar niet ten koste van de inwoners van Tynaarlo!  

 

Eerst even terug naar de afhandeling van de schades uit 2015 en 2016. Het blijkt dat er op verschillende wijze met onze 

inwoners wordt omgegaan waar het gaat om de wijze waarop de schades zijn afgehandeld. Bijgaand treft u twee 

geanonimiseerde afwijzingen aan van aanvragen voor een waardevermeerderingsregeling van €.4000,- voor het 

aanleggen van zonnepanelen. Zoals u kunt lezen worden deze om verschillende redenen afgewezen en moeten de 

gedupeerden zich maar weer wenden tot de NAM. Dat kan niet de bedoeling zijn.  

 

 

Wij hebben de volgende vragen; 

 

1. Bent u op de hoogte van de plannen van de NAM om de gaswinning in onze regio uit te breiden, en zo ja, sinds  

wanneer.  
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2. Welke maatregelen gaat u nemen om gaswinning in onze regio tegen te gaan.  

 

 

 

3. Hoe kan het dat bij de afhandeling van de schades uit 2015 en 2016 er klaarblijkelijk op verschillende wijze 

met schadeafhandeling wordt omgegaan?  

 

4. Bent u op de hoogte dat er ondanksnadrukkelijke toezeggingen toch inmenging van de NAM is bij de 

afhandeling van schades en/of afhandeling van aanvragen bij SNN voor de waardevermeerderingsregeling.  

 

5. Gaat u zich inzetten om ervoor te zorgen dat de inwoners van Tynaarlo niet in ellenlange bezwaarprocedures 

belanden en gewoon in aanmerking te komen voor de waardevermeerderingsregeling. 

 

 

Gelet op het feit dat onze inwoners met bezwaartermijnen te maken hebben, verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk 

onze vragen te beantwoorden.  

 

 

In afwachting van uw omgaande reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

H.J.Franke 

 

 
Raadslid Gemeente Tynaarlo 
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