
 
 
 
 
 
 
Aan alle leden van de Provinciale Staten 
van de provincie Drenthe, p/a. 
Statengriffier mevr. J. Stapert 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
 
Zuidlaren, 1 februari 2018 
 
 
Onderwerp: Eén schadeprotocol voor alle mijnbouwschade, ook in Drenthe! 
 
 
Geachte leden van de Provinciale Staten Drenthe, 
 
Op uw vergadering van 7 februari staat o.a. een agendapunt over de voortgang van een 
schadeprotocol mijnbouwschade. Voor de behandeling van dit agendapunt heeft 
gedeputeerde Stelpstra u verschillende stukken aangeleverd, zoals de brief van minister 
Wiebes aan de voorzitter van de Tweede Kamer der staten Generaal met als onderwerp het 
nieuwe schadeprotocol Groningen. Als toelichting op dit nieuwe schadeprotocol Groningen 
schrijft gedeputeerde Stelpstra, dat onder dit nieuwe protocol ook de gasopslag Norg in 
Langelo  komt te vallen en dat daarmee de contouren in het protocol zijn losgelaten. 
Daarmee zijn twee belangrijke punten, die vanuit Drenthe zijn ingebracht, gehonoreerd.  
 
Gedeputeerde Stelpstra zegt blij te zijn met deze twee gehonoreerde punten, omdat het 
voor de inwoners een belangrijke stap is. Het door gedeputeerde Stelpstra bejubelde succes 
is echter een heel beperkt succesje en geldt slechts voor de gasopslag Norg in Langelo.  
 
Het is dus geenszins een succes voor alle inwoners van Drenthe, die te maken hebben 
gekregen en/of nog te maken zullen krijgen met mijnbouwschade. Na 35 jaar inwoner te zijn 
geweest van de gemeente Slochteren ben ik sinds 2014 inwoner van de gemeente Tynaarlo. 
Na de stevige aardbeving van 23 december 2016 bij Zuidlaren met een kracht van 2,4 op de 
schaal van Richter heb ik te maken gekregen met schade aan mijn woning in de wijk Zuid-es 
van Zuidlaren.  Dat in het nieuwe schadeprotocol Groningen de contouren zijn losgelaten 
betekent echter geenszins, dat nu de mijnbouwschade in Drenthe en dus ook die in  Assen, 
Emmen, Koekange en Zuidlaren enz. onder het nieuwe schadeprotocol vallen. Slechts de 
gasopslag Norg in Langelo komt onder dit nieuwe schadeprotocol te vallen, omdat het gas 
opslaat uit het Groningenveld.  
 
  

        -   vervolg: Van een landelijk algemeen schadeprotocol - 



-vervolg-

Van een algemeen landelijk schadeprotocol voor mijnbouwschade is nog geenszins sprake. 
Het lijkt er nu veel op, dat inwoners met mijnbouwschade in Drenthe als tweederangsburger 
worden behandeld.  Met mijn ervaringen van mijnbouwschade in Slochteren heb ik 
gedeputeerde Stelpstra reeds vorig jaar tijdens het eerste gasdebat in het Drents Museum in 
Assen hiervoor gewaarschuwd, omdat hij toen tamelijk laconiek reageerde op vragen die 
hem hierover vanuit de zaal zijn gesteld. Volgens zijn visie was/is de gasproblematiek in 
Drenthe van een heel andere orde dan die in Groningen. Hierop heb ik toen gereageerd, dat 
de problematiek van rechtvaardige schadevergoeding ten gevolge van mijnbouwschade 
overal gelijk is en dus ook gelijk moet worden verholpen. Hierin mag geen rechtsongelijkheid 
optreden c.q. bestaan!  

Nadien heb ik gedeputeerde Stelpstra nog twee brieven geschreven op 4 en 27 december 
2017. In beide brieven heb ik er bij gedeputeerde Stelpstra sterk op aangedrongen, om alle 
Drentse gedupeerden met mijnbouwschade niet alleen met mooie woorden, maar met 
krachtdadig optreden te steunen. Eerlijk gezegd, heb ik mij erover verbaasd, dat hij bij de 
358 schademeldingen uit Zuidlaren niet eens de moeite heeft genomen, om als 
verantwoordelijke gedeputeerde persoonlijk poolshoogte te nemen bij één of meerdere 
gedupeerde inwoners en zich te laten informeren over de problemen, waar de gedupeerden 
mee zijn geconfronteerd en die maar niet worden opgelost.  

Wat mij nog meer heeft verbaasd, is zijn voorstel aan het ministerie van EZK, om de gemelde 
mijnbouwschade in Zuidlaren tot een nieuw onderzoeksproject van de TCBB te maken.     
Na alle onderzoek van het omstreden onderzoeksbureau Witteveen & Bos worden de 
gedupeerde inwoners van Zuidlaren met dit voorstel zeker niet geholpen. 

Gedeputeerde Stelpstra moet zich slechts voor één zaak inspannen, namelijk ervoor zorgen 
dat alle inwoners met mijnbouwschade in Drenthe te maken krijgen met een algemeen 
landelijk geldend schadeprotocol = het nieuwe schadeprotocol Groningen.   

Daarom aan u het dringende verzoek, om gedeputeerde Stelpstra van zijn eerdere plan met 
het inschakelen van TCBB af te brengen en hem op te dragen, om alles in het werk te stellen 
dat de inwoners van Drenthe dezelfde rechten krijgen als de inwoners van Groningen wat 
betreft een rechtvaardige vergoeding van alle schade ten gevolge van mijnbouw.   

Mocht u meer informatie van mij wensen, dan ben ik graag bereid mijn brief op 7 februari in 
de Statenzaal toe te lichten en eventuele aanvullende vragen te beantwoorden. Uw verzoek 
hieromtrent zie ik met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet,  Herman de Muinck 
  


