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Ondenverp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake inventaris
schademeldingen gaswinning

Geachte heer Dijkstra,

ln uw brief d.d. 4 maart 2015 hebt u een aantal vragen gesteld over inventaris scha-
demeldingen gaswinning. Deze vragen beantwoorden w'rj als volgt.

Vraaq I
ls het college van GS bekend of de NAM over een inventarislijst beschikt met meldin-
gen uit Drenthe?

Antwoord 1

Vraag2
ls het college van GS bereid om bij de NAM de gevraagde gegevens over aard-
schokmeldingen en daaraan gerelateerde schademeldingen op te vragen?

Antwoord 2
Zowel de KNMI als de NAM vermelden op hun website de locatie, datum en
kracht van de aardschok; zie httpt/www.knmi.nl/seismologie/ en
h tt p : //fe ite n e n c ijfe r s. n a m p I atfo r m. n I /g e o k a a rt/.

Op de NAM-website http://feitenencijfers.namplatform.nl/schadeafhandeling/
kan per gemeente inzage verkregen worden in het aantal meldingen.
Op basis van privacywetgeving mogen geen gegevens over individuele geval-
len verstrekt worden.
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Vraaq 3

Beschikt de provincie Drenthe over een inventarislijst met meldingen van aardschok-
ken en daaraan gerelateerde schademeldingen in Drenthe?

Antwoord 3

Zie antwoord 2

Vraaq 4
Zo )a, kan die lijst gepubliceerd worden?

Antwoord 4

Zie antwoord 2

Vraaq 5

Zo nee op vraag 3, hoe worden meldingen nu afgedaan en gedocumenteerd?

Antwoord 5
a. Het KNMI registreert uit hoofde van zijn wettelijke taak alle bevingen en

stuurt deze door naar de NAM. Zowelde NAM als het KNMI beschikken
dus over een volledige inventaris van aardbevingen.

b. De NAM bezit een lijst van alle schademeldingen en afhandelingen.
Schademeldingen worden afgehandeld door de NAM of door inschake-
ling van de Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb).

Vraao 6

ls naar de mening van het college van GS in de afgelopen jaren de veiligheid van de
inwoners van Drenthe in het geding geweest naar aanleiding van de aardschokken?

Antwoord 6
Er is voor ons op basrs yan de ons ten dienste staande gegevens geen reden
aan te nemen dat de veiligheid in het geding ls geweest. Wij hebben het
Ministerie van Economische Zaken (EZ) verzocht onderzoek te doen naar mo-
gelijke toekomstige aardbevingen en daarmee gepaard gaande rlsico's rn

Drenthe, als gevolg van gaswinning. Wij staan in nauw contact met het
Ministerie van EZ hierover.

VraasT
Op welke wijze worden nu de door gaswinningschade getroffen inwoners van Drenthe
door de provincie bijgestaan?

Antwoord 7

ledereen kan schade door gaswinning in Drenthe of daarbuiten melden bij de
NAM.

ln de Mijnbouwwet en de Mijnbouwregeling staan artikelen over de procedure
en de randvoorwaarden voor de afwikkeling van schadeclaims ten gevolge van
mijnbouwactiviteiten, in dit geval gaswinning. Wanneer een melder het niet
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eens is met de afhandeling van de sçhadeclaim, kan de Tcbb adviseren over de
relatie fussen scfiade en mijnbouwactivitelten en de hoogte van een schade-
vergaeding. Als het advies van de Tcbb niet acceptabel is voor partijen, staat
aok nog de gang naar de rechter open. De provincie DrenthA speelde indertijd
bestuudijk een grote rol bij het tot stand kamen van de geldende regeling en
procedure.

Op onze webs:ite ls een thema'Aardbevingen' opgenomen:
http://wu*v.provincie.drenthe.nllonderwerpenlnatuur-mllleulbodem/ondergrondl
aardbevingen/.
ln de pracedure voar schademeldingen heeft de provincie zelf geen rol, maar
wij vetwijzen naar de juiste instanties. Op onze u¡eósife wordt inbrmatie ver-
strekt over de procedures en lnstanties waar eventueel aanvullende informatie
verkregen kan warden.



     Statenfractie Drenthe 

 

Assen, 4 maart 2015 

 

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 41 RvO inventaris schademeldingen gaswinning  

 

Geachte heer Tichelaar, 

De gasvelden in Noord Nederland zijn gelegen in de provincies Groningen, Fryslan en Drenthe. Na de 

verschillende aardschokken in Groningen is Drenthe ook getroffen en is er schade ontstaan. Minister 

Kamp heeft aangegeven dat ook die schade vergoed zal worden. In Drenthe wordt ook gas gewonnen 

en schade als gevolg van die gaswinning is in Drenthe zeer realistisch. 

Het CDA wil meer weten over schade in Drenthe die de afgelopen jaren is ontstaan door gaswinning.  

Daarom wil de CDA‐fractie weten of er een inventaris is gemaakt van die schades en uit welke 

plaatsen in Drenthe die meldingen afkomstig zijn. Ook wil zij weten of de veiligheid van de inwoners 

van Drenthe in het geding is geweest. 

De CDA-Statenfractie heeft de volgende vragen aan het College van GS: 

1. Is het College van GS bekend of de NAM over een inventarislijst beschikt met meldingen uit 
Drenthe? 

2. Is het College van GS bereid om bij de NAM de gevraagd gegevens over aardschokmelingen 
en daaraan gerelateerde schademeldingen op te vragen? 

3. Beschikt de provincie Drenthe over een inventarislijst met meldingen van aardschokken en 
daaraan gerelateerde schademeldingen in Drenthe?  

4. Zo ja, kan die lijst gepubliceerd worden? 
5. Zo neen op vraag 3, hoe worden meldingen nu afgedaan en gedocumenteerd? 
6. Is naar de mening van het College van GS in de afgelopen jaren de veiligheid van de 

inwoners van Drenthe in het geding geweest naar aanleiding van aardschokken? 
7. Op welke wijze worden nu de door gaswinningschade getroffen inwoners van Drenthe door de 

provincie bijgestaan? 
 
 

Namens de CDA-Statenfractie, 

Dick Dijkstra, fractievoorzitter 


