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Geachte minister,

Uw brieven aan de Tweede Kamer van 30 mei 2018 over mijnbouwschade en gaswin-
ning in de kleine velden zijn voor ons aanleiding een aantal zorgen met u te delen. Wij
zijn al geruime tijd in goed overleg met u en uw ministerie over deze onderwerpen.
Toch zit er voor ons een aantal verrassende wendingen in de informatie aan de
Kamer die bij ons vragen oproepen en ook zorgen.

Zoals u weet, pleiten wijvoor een landelijk en onafhankelijk schadeprotocol, waarbij
voor de gaswinning in de kleine velden het principe'gelijke monniken, gelijke kappen'
ten opzichte van de situatie in Groningen opgaat. Zie daarvoor ook onze brieven van
3 mei 2017 (kenmerk 1813.612017001293), 19 juli 2017 (kenmerk

2913.1212017002095), 30 januari 2018 (kenmerk5l3.312018000212) en 6 maart 2018
(kenmerk 9/MBE/20 1 8000579).

U geeft aan dat gaswinning uit de kleine velden nog nodig is tot 2050. Dan is een
goede landelijke regeling voor onafhankelijke afhandeling van mijnbouwschade des
te belangrijker. Het stelt ons gerust dat u aangeeft de onafhankelijkheid als randvoor-
waarde te hanteren. Uit uw kamerbrief maken wij echter ook op dat u minder voort-
varend te werk gaat dan gepland. Weliswaar geeft u aan dat u op hoofdlijnen het
advies van de Technische commissie bodembeweging ondersteunt en dat u de moge-
lijkheden voor een schadefonds voor kleine velden verkent. Echter, een landelijke
regeling zoals voornoemd, zou voor de zomer gemaakt worden en met gedeputeerde

Stelpstra sprak u af dat wij hierbij betrokken zouden worden. Op basis van rechtsge-
lijkheid dient een nieuwe landelijke regeling niet, of zeer weinig, te verschillen van de
afspraken voor Groningen.
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Het baart ons zorgen dat deze aspecten in uw brief over mijnbouwschade niet (meer)

benoemd worden, zodat voor ons onduidelijk is in hoeverre de uitvoering in lijn is met
onze voorstellen, de gevoerde gesprekken en de gemaakte afspraken.

Voor het Groningenveld en Noordenveld (gasopslag Norg) geldt inmiddels een
tijdelijke regeling. ln overleg met vertegenwoordigers van uw ministerie en de
Nederlandse Aardoliemaatschappij BV (NAM) is afgesproken dat de voordien nog
openstaande schademeldingen versneld worden afgehandeld door de NAM vóór
1 juli 2018. Dit geldt ook voor de nog openstaande schademeldingen die na de aard-
bevingen in Zuidlaren en Emmen gemeld zijn voor 10 april 2018. Wijgaan ervan uit
dat een landelijke regeling voor onafhankelijke schadeafhandeling snel tot stand komt
Er is bijzondere aandacht vereist voor de periode waarin geen aangepaste regeling
geldt, waarbij mogelijk moet worden gedacht aan terugwerkende kracht van een
nieuwe regeling, dan wel een andere passende oplossing die bevredigend is voor alle
betrokken partijen en recht doet aan de positie van de desbetreffende inwoners van
Drenthe. De uitgangspunten voor een dergelijke regeling hebben wij eerder verwoord
in onze voornoemde brieven en wij verwijzen kortheidshalve hiernaar.

Wijvertrouwen erop dat u ons nog over een concept voor een regeling voor onafhan-
kelijke afhandeling van mijnbouwschade zult consulteren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

a.t , voorzitter
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