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Onderwerp: Adviesrecht mijnbouwactiviteiten en schadeafhandeling

Geachte voorzitter/leden,

Zoals u van ons gewend bent, volgen wij mijnbouwactiviteiten in onze regio nauw-
gezet. Daarom informeren wij u met deze brief over een aantal actuele ontwikke-
lingen. Het betreft:
1. ontwikkelingen bij de afhandeling van aardbevingsschade
2. onze adviesrol bij mijnbouwactiviteiten

Ontwikkelingen
Onlangs hebben wij naar aanleiding van een petitie van de actiegroep 'Stop Gas-
winning Marsdijk Nu' bij het Ministerie van Economische Zaken (EZ) aandacht ge-
vraagd voor de zorgen van onze inwoners over gaswinning. Ook in onze adviezen
naar het Rijk hebben wij steeds aangedrongen op een vlotte, adequate en transparan-
te afhandeling van schade, met gelijke behandeling van inwoners die schade melden
en volledige vergoeding van schade die veroorzaakt is door de mijnbouwactiviteit.
Afhandeling van schade door onafhankelijke derden zal hieraan bijdragen.
Een positieve ontwikkeling is dat de Nederlandse Aardoliemaatschapp| B.V. (NAM)
zich in Groningen heeft teruggetrokken uit het afhandelingsproces van bevings-
schade. De situatie met betrekking tot bevingsschade is niet te vergelijken met die in

Groningen, maar dat laat onverlet dat burgers die met schade van doen hebben gelijk
behandeld dienen te worden.
Wij vragen daarom de NAM zich ook terug te trekken uit de afhandeling van schade in
de randgebieden van het Groningenveld en de kleine velden. Tijdens een recent
gesprek tussen de NAM en gedeputeerde Stelpstra heeft de NAM niet alleen aange-
geven dat zij zich terugtrekt uit het schadeafhandelingsproces in Groningen, maar dat
zij ook overweegt uit de schadeafhandelingsprocedure voor de kleine velden te
treden. Die ontwikkeling juichen wijtoe en dat zullen wij aan de NAM en Vermilion
Energy Netherlands B.V. (Vermilion), dat ook in Drenthe actief is, kenbaar maken.
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Bij eventuele terugtreding blijven de NAM en Vermilion wettelijk volledig aansprakelijk
voor alle schade als gevolg van de gaswinning. Het gehele proces van schadeafhan-
deling zal dan, anders dan nu het geval is, onafhankelijk van de mijnbouwexploitanten
uitgevoerd worden. Wij venruachten dat deze ontwikkeling voor burgers met schade
een verbetering oplevert ten opzichte van de huidige procesgang.

Adviesrol
Een andere positieve ontwikkeling is dat wij meer bevoegdheden krijgen met be-

trekking tot advisering. Naast het bestaande adviesrecht, zoals over winningsplannen,
hebben wij met ingang van 1 mei2017 adviesrecht bijdiepboringen. ln de opsporings-
fase is dan een omgevingsvergunning van de minister vanEZ nodig en hieraan is

tevens een m.e.r.-beoordelingsplicht verbonden. Met betrekking tot deze vergunning
hebben wij een algemeen adviesrecht.
Deze vergunningplicht vervangt de huidige meldingsplicht onder het Besluit algemene
regels milieu mijnbouw (Barmm).

Het adviesrecht beoogt de behartiging van de provinciale belangen en wijzullen daar
zo ruim mogelijk en zorgvuldig gebruik van maken. Wijzullen ook bij deze advisering
het belang van de veiligheid en het welzijn van onze inwoners blijvend onder de

aandacht brengen bij het bevoegd gezag, de minister van EZ. Voor dit algemene ad-
viesrecht hebben de provincies, waaronder Drenthe, lang gepleit. Wij hebben met dit
nieuwe adviesrecht weer meer inbreng bij mijnbouwactiviteiten in Drenthe. Daarnaast
zullen wij, indien nodig, ook ongevraagd advies geven aan het ministerie en lokale
maatschappelijke ontwikkelingen onder de aandacht blijven brengen. Wijtrekken in

onze advisering hierover ook zoveel mogelijk samen op met de betrokken gemeenten.

Uiteraard verdient het voorkómen van schade de voorkeur boven het vergóeden van
ontstane schade. ln onze rol als adviseur inzake gaswinningsplannen volgen wij daar-
om twee sporen.
1. Enerzijds met telkens een kritische, technische analyse van zowel de winnings-

plannen als de adviezen die het Rijk van de andere adviseurs ontvangt. Wij ad-
viseren een zodanige wijze van winning, dat negatieve gevolgen zoveel mo-
gelijk voorkomen worden en de veiligheid gegarandeerd wordt. Onze organi-
satie is goed toegerust voor die advisering. ln specifieke voorkomende gevallen

kan er aanleiding zijn dat wij extern advies vragen inzake het gebruik van de

ondergrond.
2. Anderzijds dringen wij in al onze adviezen sterk aan op een vlotte en goede

afhandeling van schade. Om dit te faciliteren sporen wij de minister aan tot uit-
breiding van het Koninklijk Nederland Meteorologisch lnstituut (KNMI)-moni-

toringsnetwerk, de uitvoering van een representatieve nulmeting en adequaat
toezicht. ln dit verband merken wij op dat ook het Staatstoezicht op de Mijnen
(SodM) voor zichzelf een sterkere en meer onafhankelijke rol ziet dan voor-
heen. SodM zet in op versterkte professionalisering en internationale samen-
werking en kennísuitwisseling. Haar onafhankelijke status is wettelijk versterkt.
Ook dit draagt bij aan goede beoordeling van de eventuele effecten van mijn-
bouwactiviteiten.

Ten slotte zijn wij van mening dat de gaswinning gepaard dient te gaan met een goe-

de lusten-en-lastenverdeling waarbij baten terugvloeien naar het gebied. Wij blijven dit
onder de aandacht van de minister van EZ brengen.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

, secretaris

Bijlagen
. Brief aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V
. Brief aan Vermilion Energy Netherlands B.V.
o Brief aan de minister van Economische Zaken
wa.coll.
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Ondenrverp: Onafhankelijke afhandeling bevingsschade kleine velden

Geachte heer Schotman,

Recentelijk hebben wíj vernomen dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)
zich terugtrekt uit het schadeafhandelingsproces voor het Groningengasveld. Wijzien
dit als een positieve ontwikkeling. Een onafhankelijke afhandeling van schade is in het
belang van onze burgers; dit is ons inziens alleen te realiseren als de exploitant zich
volledig uit het proces terugtrekt.
wij zijn van mening dat er geen verschil mag bestaan in de behandeling van alle
schadegevallen. Daarom maken wij ons ook hard voor de onafhankelijke afhandeling
van bevingsschade die het gevolg is van de gaswinning uit andere gasvelden dan het
Groningengasveld, dat wilzeggen de kleine velden en de gasopslag Langelo.

Kort geleden hebben uw medewerkers in een gesprek met gedeputeerde Stelpstra
aangegeven dat de NAM zich ook uit de schadeafhandeling als gevolg van gas-
winning uit de kleine velden in Drenthe wil terugtrekken. Wijjuichen dit toe en horen
graag van u welke stappen u onderneemt om tot een onafhankelijk uitgevoerd
schadeafhandefingsproces te komen. Hierbij willen wij uiteraard graag met u in
gesprek blijven.

Wij sturen een afschrift van dit schrijven aan de minister van Economische Zaken.

Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend

Gedeputeerde n Drenthe,

secretaris

Afschrift aa inister van Economische Zaken
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onderwerp: onafhankelijke afhandeling bevingsschade mijnbouwactiviteiten

Geachte heer Seatter,

U volgt ongetwijfeld de discussie omtrent de afhandeling van de schade die het gevolg
is van de gaswínning uit het Groningenveld. Recentelijk heeft de exploitant van het
Groningengasveld, de Nederlandse Aardolie MaatschappU B v., laten weten zich te-
rug te zullen trekken uit het schadeafhandelingsproces. Wijzien dit als een positieve
ontwikkeling. Een onafhankelijke afhandeling van schade is in het belang van onze
burgers; dit is ons inziens alleen te realiseren als de exploitanten zich volledig uit het
proces terugtrekken. Daarnaast zijn wij van mening dat er geen verschil mag bestaan
in de behandeling van schadegevallen. Daarom maken wij ons ook hard voor de on-
afhankelijke afhandefing van bevingsschade buíten het Groningse.

Wij vezoeken u dan ook, als exploitant van een aantalvan de zogenaamde'kleine
velden' in Drenthe, stappen te ondernemen om tot een dergelijk afhandelingsproces
door een onafhankelijke instelling te komen. Hierbijwillen wij uiteraard wel met u in
gesprek blijven over de ontwikkelingen in deze.

Wij sturen een afschrift van dit schrijven aan de minister van Economische Zaken.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd,

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris ( voorzitter

>ffiffi
Afschrift aan de minister van Economische Zaken
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Onderwerp: Onafhankelijke afhandeling bevingsschade gaswinning

Geachte heer Kamp,

Wij hebben kennis genomen van uw voornemen een onafhankelijke commissie in te
zullen stellen voor de afhandeling van aardbevingsschade als gevolg van de gas-
winning in Groningen. Wij vinden dit een positieve ontwikkeling. ln dit kader willen wij
onder uw aandacht brengen dat, in het belang van een gelijke behandeling, ook be-
vingsschade als gevolg van de gaswinning uit de kleine velden onafhankelijke afhan-
deling behoeft. Wijvezoeken u dan ook dit bij uw verdere plannen te betrekken.
Wij hebben de betrokken exploitanten van de kleine gasvelden in Drenthe, de
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. en Vermilion Energy Netherlands B.V.
eveneens gevraagd stappen te willen ondernemen om te komen tot een van hen
onafhankelijk afhandelingsproces van bevingsschade.

Een afschrift van deze brieven treft u aan als bijlage bij dit schrijven.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

, secretaris

aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V

Bijlage(

Brief aan Vermilion Energy Netherlands B.V

¡., voorzitter


