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Onderwerp: Protocol onafhankelijke schadeafhandeling mijnbouwactiviteiten

Geachte minister,

ln onze eerdere brief van 3 mei 2017 hebben wij u verzocht te zorgen voor gelijke

behandeling en onafhankelijke afhandeling van (aardbeving)schade als gevolg van
gaswinning. Wij ontvingen hierop nog geen reactie van u. lnmiddels hebben wij be-
sloten u een meer concreet voorstel voor te leggen. Wij gaan in vervolg op genoemde
brief hierna in op rechtsgelijkheid bij onafhankelijke schadeafhandeling van mijnbouw-
activiteiten.

Voor alle Nederlanders geldt bijwet hetzelfde recht dat door mijnbouw veroorzaakte
schade wordt vergoed door de veroorzaker. Wijvinden dat hierbij moet gelden dat bij

alle mijnbouwactiviteiten in Nederland dezelfde procedurestappen worden doorlopen
voor het bepalen en afhandelen van die schade. Dit moet naar onze mening worden
vastgelegd in een protocol dat wordt gebaseerd op het uitgangspunt dat de veroorza-
ker betaalt en met financiële garantstelling van de Staat om tot een ruimhartige recht-
vaardige schadevergoeding te komen. De inwoner mag niet het slachtoffer zijn van
onenigheid tussen partijen of een ongelijke positie ten opzichte van de veroorzaker.
Wij vinden dat afhandeling via een eenvoudig proces moet plaatsvinden, waarbij in
ieder geval de volgende procedurestappen landelijk van toepassing zijn.

Geconstateerde schade wordt gemeld bij een in te stellen onafhankelijke com-
missie.

De schade-inspecteur komt in opdracht van de commissíe en maakt een in-
spectieverslag.

De commissie beslist dat schade wordt toegekend óf dat aanvullend technisch
onderzoek wordt u itgevoerd.

Er is een zienswijzeprocedure voor de schademelder en beoordeling van de
zienswijze door de commissie.
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De commissie beslist dat schade wel of niet wordt hersteld of dat het herstel
van deze schade wel of niet wordt vergoed.

lndien de hiervoor genoemde schade niet wordt hersteld of vergoed, kan de

schademelder de zaak eventueel voorleggen aan een arbiter of rechter.

De gevolgen van de gaswinning in het Groningenveld hebben een specifieke dy-

namiek. Wij erkennen dat, maar dat rechtvaardigt niet dat er ongelijkheid is bij de af-

handeling van schademeldingen. Voor het specifieke geval van de schade door het

winnen van aardgas uit het Groningenveld kunnen wij ons voorstellen dat door aard

en omvang een aparte organisatie gewenst is, met een schadefonds. Wijwijzen u

erop dat het effectgebied van die gaswinning zich uitstrekt tot buiten de provinciegrens

van Groningen en daarom niet afgebakend kan worden met die provinciegrens.

Wijvinden dat naast het protocol voor het Groningenveld afzonderlijk daarvan gelijke

afspraken en rechten moeten gelden voor alle schade als gevolg van alle andere

mijnbouwactiviteiten overal in Nederland.

Voor schade als gevolg van het winnen van aardgas uit het Groningenveld stelt de

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een nieuw schadeprotocol vast. Op 20 juni

2017 presenteerde hij een voorstel. Daarbij zijn zorgen geuit over het ontstaan van

vormen van rechtsongelijkheid. Vervolgens is in de vergadering van Provinciale

Staten van Drenthe van 12 juli 2017 unaniem een motie aangenomen om bij u en de

Tweede Kamer aan te dringen op gelijke rechtsbescherming en toegankelijkheid tot

die rechtsbescherming voor gedupeerden. ln meerdere colleges van Burgemeester

en Wethouders is het belang onderstreept van een goede onafhankelijke schade-

afhandeling.

Overigens zijn wij van mening dat het voor een goede schadeafhandeling van belang

is dat er een goed systeem is van onafhankelijke geodetische meting, seismische

monitoring en bouwkundige opnames. Dat betreft het gebied waar schade zou kunnen

ontstaan als gevolg van de mijnbouwactiviteit. Het dient zo ingericht te zijn dat een
relatie gelegd kan worden tussen een bodembeweging en eventueel voorkomende

schade.

Deze brief is samen met Drentse gemeenten en waterschappen opgesteld en de in-

houd wordt breed gedragen en ondersteund door deze overheden.
Wij zijn graag bereid u het bovenstaande nader toe te lichten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

\

L
, secretaris

Bijlage:

wa/coll.

M2O17-18 van 12 juli 2017
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Afschrift aan:

- de Tweede Kamer der Staten-Generaal
- de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe
- de colleges van Burgemeester en Wethouders van de Drentse gemeenten
- de colleges van Gedeputeerde Staten van de overige provincies
- de Dagelijkse Besturen van de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest,

Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta
- het bestuur van de Unie van Waterschappen
- het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
- het bestuur van het lnterprovinciaal Overleg
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Motie: Geliike rechtspositie effecten gedupeerden gaswinning / gasopslag
in Drenthe.

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 12 iuli 2OI7

Constaterende dat:

ook in Drenthe een groeiend aantal inwoners is met schade aan onroerend goed die
gerelateerd wordt aan gaswinning/ gasopslag;
het claimen van deze schade b¡j de gaswinners leidt tot lange juridische trajecten met een
onzekere afloop;
hierdoor de wettelijke basis dat de veroorzaker de schade dient te vergoeden wordt
ondermijnd;
in Groningen de inwoners met schade door gaswinning / gasopslag een andere rechtspositie
kennen dan de inwoners van Drenthe of andere gebieden waar gas wordt gewonnen;
gaswinning en gasopslag nooit zonder risico's plaats kunnen vinden en er daardoor altijd
schade kan ontstaan;
de gasopslag in Langelo volgens Minister Kamp ook onder de Groninger regeling komt te
vallen;

Van mening zijnde dat:

het claimen van schade door gaswinning en gasopslag gepaard moet gaan met transparante
en kortdurende procedures;
afhandeling van schade niet per provincie en per exploitant mag verschillen;
gedupeerden recht hebben op een vlotte en adequate afhandeling zonder teveeljuridisch
getouwtrek;
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Vraagt het College:

er bij de Regering en de Tweede Kamer op aan te dringen dat er voor inwoners van Drenthe
geen andere rechtsbescherming en toegankelijkheid tot die rechtsbescherming is en ook niet

- gaat ontstaan met de invoering van een nieuw schadeprotocol voor Groningen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Partij van de Arbeid Peter Zwiers

VVD Ton Serlie
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