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Onderwerp: Reactie Nationaal Coördinator Groningen (NCG) op validatieonderzoek

Arcadisrapport inzake gaswinningsschade

Geachte voorzitter/leden,

Wijontvingen een brief van de NCG d.d. 17 augustus 2016 over de afhandeling van

aardbevingsschade.

Meldingen van aardbevingsschade door inwoners van Noord-Drenthe werden de af-
gelopen jaren vaak niet in behandeling genomen omdat die locaties buiten de zoge-

naamde schadecontourlijn lagen. De NCG heeft op basis van onderzoek bepaald dat

ook die schademeldingen in behandeling worden genomen. Alle indieners van scha-

demeldingen kregen hierover bericht.

De NCG informeert in zijn brief over:

1. de validatie van het onderzoek van het eerder uitgevoerde onderzoek van

Arcadis naar bevingsschade buiten het schadeafhandelingsgebied van het

Groningen-gasveld;
2. de vervolgstappen die naar aanleiding daarvan ondernomen worden.

De belangrijkste consequenties hiervan voor Drenthe zijn dat:

1. schademeldingen uit Noord-Drenthe naar aanleiding van bevingen door gas-

winníng in het Groningen-gasveld direct in behandeling worden genomen, voor

zover zij zich in het gebied bevinden dat door Arcadis is onderzocht;

2. schade die wel gemeld is, maar zich buiten het onderzoeksgebied bevindt, per

1 januari 2017 in behandeling zal worden genomen;

3. alle schademeldingen uit de omgeving van de gasopslag Langelo eveneens

direct in behandeling genomen zullen worden.
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Tevens geeft de NCG aan een proef te zullen starten die moet leiden tot een verbete-
ring van het schadeafhandelingsproces.

Voor de details verwijzen wij u naar de bijlage

Tevens willen wij het volgende onder uw aandacht brengen. Het afgelopen jaar
hebben zich vele ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot de diepe ondergrond
Wijwillen u hierover informeren en met u informeelvan gedachten wisselen over de
relatie tussen deze ontwikkelingen en (het beleid voor) de Drentse ondergrond.
Gedeputeerde Stelpstra zal u hiervoor binnenkort een uitnodiging sturen.

Wijgaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris

Bijlage: B

kaart)
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Geacht college,  

 

In mijn brief van 24 maart jongstleden heb ik u op de hoogte gebracht van het 

interbestuurlijke toezicht dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 

uitvoert. In de afgelopen periode is gekeken naar onderdelen van de  

milieutaken die door uw provincie in medebewind worden uitgevoerd. 

 

De onderzoeksperiode betreft het jaar 2015. Het beeld dat gevormd is op basis 

van regelgeving en vastgestelde documenten, laat zien dat in 2015 op onder-

delen de taakuitvoering niet conform wet- en regelgeving was. Met name het 

handhavingsbeleid toonde tekortkomingen in motiveringen van doelen en acti-

viteiten en in het ontbreken van de probleemanalyse en prioriteitstelling.  

Daarnaast ontbrak een eenduidig beeld ten aanzien van de zogenaamde “eigen  

provinciale inrichtingen” en termijnoverschrijdingen bij vergunningverlening. 

 

In het contact met uw medewerkers zijn ontwikkelingen gemeld, met betrek-

king tot deze aspecten die in 2016 hebben plaatsgevonden.  

 
* In mei 2016 is het beleid op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhaving “Goed Geregeld!” vastgesteld. Hierin worden ten aanzien van handha-
ving de beleidsdoelen en uit te voeren activiteiten gemotiveerd. Ook de probleem-
analyse en de prioriteiten worden beschreven. 
 
* In dit Handhavingsbeleid is eveneens, in algemene bewoordingen, aangegeven 
hoe u met de eigen inrichtingen omgaat, terwijl dit in de  jaarstukken over 2015 (5-
4-2016) ontbreekt. 

 
* In de jaarstukken over 2015 wordt een overzicht gegeven van termijnoverschrij-
dingen op het totale deel van vergunningverlening, toezicht en handhaving maar 
niet apart voor vergunningverlening. 

 

Deze informatie is bij de beeldvorming nadrukkelijk betrokken. Hierdoor is de 

overall conclusie dat de onderzochte taken inmiddels overwegend conform de 

wettelijke bepalingen worden uitgevoerd. Het geeft de ILT dan ook geen aan-

leiding voor nader onderzoek. 
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Indien er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn of nadere informatie 

gewenst is, kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

 

Hoogachtend 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

namens deze, 

DE INSPECTEUR ILT/AFVAL, INDUSTRIE EN BEDRIJVEN, 

 

 

 

 

 

 

 

 

W. Baijens 

Inspecteur 








