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Nico Broekema

een Pilot voor Zuidlaren gaat niets nieuws brengen ten opzichte van Groningen. Deze kost alleen onnodige 
tijd en brengt ook risico’s met zich mee. Verklaring platform Mijnbouwschade Drenthe
zaterdag 3 februari 2018 20:23:05

Aan:

Provinciale Staten van Drenthe

Geachte Staten,

Wij zenden u bijgaande verklaring toe nav uitlatingen van uw gedeputeerde vandaag,
3/2/2018, in Casata van RTV Drenthe.  
Wij verzoeken u deze bij uw beraadslagingen en besluitvorming mbt de mijnbouwschade
te betrekken.

Verklaring van het  platform Mijnbouwschade Drenthe i.o.

Onjuiste voorstelling van zaken over het Groninger protocol in Casata

Op RTV Drenthe spraken zaterdagmiddag3 februari de gedeputeerde, de heer Stelpstra en
het kamerlid, mevrouw Mulder in Casata over de omgekeerde bewijslast of wettelijke
bewijsvermoeden in Groningen en Drenthe in het kader van de mijnbouwschade.

Hetgeen zij daarover stelden is in strijd met de juridische werkelijkheid, zoals die is
overeengekomen in het document mijnbouwbesluit, inclusief het schadeprotocol voor
Groningen. Hun voorstelling van zaken doet geen recht aan het belang van de Drenthen op
een gelijke behandeling tov Groningers.

Hun bewering dat er een wetswijziging nodig zou zijn op de korte termijn voor Drenthe
klopt niet. 

Dat zou uiteindelijk  wel nodig kunnen zijn op de langere termijn, net zo goed als het
schadeprotocol voor Groningen in de wet moet worden verankerd.

Maar voor de korte termijn is dat niet noodzakelijk.

Het nieuwe schadeprotocol gaat er nu vanuit dat de schadeafhandeling volgens het
Bestuursrecht wordt afgehandeld.

Het bestuursrecht kent het wettelijke bewijsvermoeden ook niet. Ook niet voor Groningen.

Art. 5.1 en art 7.1 van het Groninger protocol zijn van belang.

In art. 5.1 pagina 7 staat: 
1. De Commissie kan naar aanleiding van een aanvraag om schadevergoeding één of
meerdere deskundigen aanwijzen om de schade op te nemen en te rapporteren over de aard
van de schade in het licht van de door de Commissie te maken beoordeling.
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In art 7.1 pagina staat:

1. De Commissie besluit op een aanvraag als bedoeld in artikel 3 van het Besluit. De 
Commissie past daarbij de regels van het civielrechtelijke aansprakelijkheids- en 
schadevergoedingsrecht overeenkomstig toe, waaronder begrepen de regel dat fysieke 
schade aan gebouwen en werken, die naar haar aard redelijkerwijs schade door beweging 
van de bodem als gevolg van de exploitatie van het Groningenveld zou kunnen zijn, 
vermoed wordt schade te zijn die veroorzaakt is door de exploitatie van het Groningenveld.

Verder is bepaald:
De Commissie beoordeelt of schade is ontstaan als gevolg van beweging van de bodem als 
gevolg van de aanleg of de exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen 
van gas uit het Groningenveld. In de beoordeling wordt rekening gehouden met de 
artikelen 6:177 en 6:177a van het Burgerlijk Wetboek en de hierop gebaseerde 
jurisprudentie. Dit betekent dat, in overeenstemming met het civieleaansprakelijkheids-
en schadevergoedingsrecht, niet uitsluitend de kosten voor zaakschade voor vergoeding in 
aanmerking komen, maar ook de materiële gevolgschade. Daarnaast zal de
Commissie indien aan de orde een overlastvergoeding als bedoeld in bijlage 2 van het 
Besluit toekennen. Ook is van belang dat de Commissie rekening houdt met  de risico’s dat 
individuele schades ten onrechte niet, of gestelde schades ten onrechte wel worden erkend, 
gegeven de belasting van de aanvrager om in aanmerking te komen voor vergoeding van 
de schade en een overlastvergoeding als bedoeld in bijlage 2 van het Besluit. Tot zover uit 
het protocol.

Het wettelijke bewijsvermoeden, zoals in het BW art 6:177 en 6177, is op deze wijze in het 
protocol opgenomen. De Tijdelijke Commissie en de deskundigen, die op pad worden 
gestuurd, zullen zich hieraan moeten houden.

Deze tekst(en) kan/kunnen door de minister op simpele wijze in dit ambtelijke document 
worden gewijzigd, waardoor de werking van het protocol voor Groningen ook naar 
Drenthe en zelfs de rest van Nederland kan worden uitgebreid. Er is ook geen enkele reden 
om te bedenken waarom dat niet logisch zou zijn. Onze slotconclusie is dat een Pilot voor 
Zuidlaren niets nieuws gaat brengen ten opzichte van Groningen. Deze kost alleen 
onnodige tijd en brengt ook risico’s met zich mee.

Ab Bruintjes voorzitter van het platform, 
Koekange
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