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Beleidsnotitie “Gaswinning in Weststellingwerf ”
Inleiding
Het onderwerp gaswinning is veel besproken in de gemeente Weststellingwerf de afgelopen periode.
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Was de opstelling van de gemeente ten opzichte van gaswinning tot medio 2017 positief ; de
afgelopen paar jaar is het standpunt over (nieuwe) gaswinning veranderd naar negatief.
Op 4 maart 2019 heeft de gemeenteraad zich middels een motie unaniem uitgesproken tegen
gaswinning.
Het college had de opdracht te komen tot een nieuw beleidskader inzake gaswinning. De motie is
betrokken bij het opstellen van dit nieuwe beleidskader.
Nieuw beleid gemeente
In deze notitie onderscheiden wij de ontwikkeling van volledig nieuwe locaties (nu nog grasland) en
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ontwikkelingen op de bestaande 6 locaties .
De gemeente wil geen medewerking verlenen aan ontwikkelingen op het gebied van gaswinning
omdat dit niet past:
 bij ons streven naar verduurzaming;
 binnen de energietransitie;
 in ons beeld van het afbouwen van gaswinning in Nederland.
De aanleg van een nieuwe gaswinlocatie in het agrarische landschap ziet de gemeente als een
ongewenste, niet passende, inbreuk op dat landschap. Ons onbebouwde buitengebied is primair
bestemd voor de agrarische sector. Om dezelfde reden staan we geen nieuwe woningen of
nieuwvestiging van andersoortige bedrijven toe in het buitengebied.
Planologische rechten voor de bestaande gaswinlocaties als opgenomen in het bestemmingsplan
Buitengebied, worden gerespecteerd. Wel zal de gemeente bij aanvragen voor proefboringen en
uitbreidingen vanuit de bestaande locaties negatief adviseren.
Betrekken buurgemeenten bij nieuwe aanvragen om een proefboring
Indien er sprake is van vergunningaanvragen om te komen tot nieuwe proefboringen in de gemeente
welke betrekking hebben op gasvelden, die gedeeltelijk in onze buurgemeenten zijn gelegen, dan
betrekt de gemeente de betreffende buurgemeenten bij deze ontwikkeling door:
 de buurgemeente onverwijld in kennis te stellen van het verzoek;
 zo mogelijk gezamenlijk te adviseren;
 indien besluitvorming ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en/of de Wet
ruimtelijke ordening nodig is, de buurgemeente uit te nodigen een standpunt aan onze
gemeenteraad kenbaar te maken.
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Het oude gemeentelijk beleid ten aanzien van de winning van gas was positief. In de NvU Rode Functies (2012)
staat hiertoe het volgende:
“binnen de gemeente Weststellingwerf is vraag naar locaties voor proefboringen naar aardgas en/ of
aardgaswinning. De gemeente staat positief tegenover deze ontwikkeling maar gaat uit van maatwerk”.
Dit oude beleid is van een ruimtelijk-juridisch kader voorzien in het bestemmingsplan Buitengebied 2014
(vastgesteld door de raad op 1-12-2014). De 6 bestaande gaswinlocaties zijn daarin bestemd als “Nutsbedrijf”
met de aanduiding “Mijnbouwlocatie”.
In het bestemmingsplan is ten aanzien van deze 6 locaties vastgelegd dat zowel de winning van gas als de
exploratie (proefboring) van gas “bij recht” mogelijk is.
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De 6 bestaande gaswinlocaties zijn:
Locatie “Noordwolde” (Schapendrift 10 Noordwolde)
Locatie “De Blesse” (Steenwijkerweg 103 De Blesse )
Locatie “Blesdijke” (de Meenthe 13a Wolvega)
Locatie Oldelamer (Oude Maden 7 Oldelamer)
Locatie Vinkega (Westvierdeparten 39 Vinkega
Locatie De Hoeve (Vinkegavaartweg 22 De Hoeve)
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