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O ndeniverp : GS-advies i nzake gaswin n i n gs plannen

Geachte minister,

ln het kader van de nieuwe Mijnbouwwet hebt u ons de afgelopen anderhalf jaar

diverse malen om advies gevraagd voor uw instemmingsbesluiten voor gaswinnings-
plannen in Drenthe. Wij hebben u in totaal acht adviezen gestuurd. Uit nadere be-
schouwing van uw ontwerp-instemmingsbesluiten (op dit moment liggen nog geen

besluiten voor) concluderen wij, dat u een deel van onze adviezen hebt overgenomen
Wij stellen echter ook vast, dat u aan een aantal van onze systematisch terugkerende
adviezen geen invulling hebt gegeven. Dit vinden wij een slechte zaak, temeer daar
wij van mening zijn dat juist déze adviezen de toenemende maatschappelijke onrust
ten aanzien van de gaswinning uit kleine velden kunnen verminderen. Onderstaand
vindt u de desbetreffende adviesonderdelen.

Onafhankeli ike schadeafhandelinq
ln onze adviezen en onze brieven van 3 mei en 17 juli 2017 hebben wij er bij u op

aangedrongen te komen tot een van de mijnbouwexploitanten onafhankelijke schade-
afhandeling.

U hebt de Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb) opdracht gegeven de mo-
gelijkheden hiertoe te verkennen. ln dit kader heeft gedeputeerde Stelpstra in de-
cember 2017 op uitnodiging van de Tcbb met de commissie hierover van gedachten
gewisseld. Als eerste stap richting een nieuw schadeprotocol is er sprake van een
mogelijke pilot met de onafhankelijke behandeling van een aantal schadegevallen in

Zuidlaren. Of dit uiteindelijk tot een nieuwe regeling zal leiden is uiteraard nog niet
duidelijk. Daar zorg over schade en de afhandeling daarvan tot grote ongerustheid
onder onze inwoners leidt, verzoeken wij u desalniettemin met spoed een passende

regeling te implementeren.
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Bouwkundiqe nulmetinq
Om tot een juiste beoordeling te komen van mogelijk door gaswinning veroorzaakte
schade is een zogenoemde bouwkundige nulmeting van gebouwen en bouwwerken
onontbeerlijk. Wij hebben geconstateerd dat u aan uw recente ontwerp-instemmings-
besluiten een voorschrift verbindt dat in een representatieve nulmeting voorziet. Hier-
bij dienen mijnbouwexploitant en gemeente(n) te overleggen hoe hieraan vorm ge-
geven wordt. Hoewel het van belang is de gemeenten hierbij te betrekken zullen veel
gemeenten niet de expertise in huis hebben om in deze een volwaardige rol te kunnen
spelen. Daarnaast bestaat het risico op ongelijkheid tussen gemeenten in Drenthe
(en mogelijk elders in Nederland) als verschillende mijnbouwers en gemeenten tot
verschillende afspraken komen. Wijverzoeken u dan ook met klem de regie op u te

nemen om zo spoedig mogelijk tot een uniforme procedure voor de bouwkundige
nulmeting te komen.

Lusten-lastenverdel inq
Wij hebben u diverse malen geadviseerd te komen tot een lusten-lastenverdeling
waarbij baten terugvloeien naar de regio die hinder ondervindt van mijnbouw-
activiteiten. U stelt in uw ontwerp-instemmingsbesluiten aan de Tweede Kamer de
toezegging te hebben gedaan om samen met de energiesector, overheden en maat-
schappelijke organisaties de lustenlastenverdeling voor mijnbouw, hernieuwbare
energie en het hoogspannings- en gastransportnet te verkennen (Kamerstukken ll
201512016,31 239 nummers 211 en 254). Wijwillen graag van u weten waar deze ge-

sprekken toe hebben geleid en op welke termijn wij een regeling kunnen verwachten.

Communicatie
Tenslotte hebben wij vastgesteld dat er ten aanzien van communicatie al veel ver-
beterd is. Wijverzoeken u met klem bij elk nieuw mijnbouwtraject de grootst mogelijke
zorgvuldigheid in de communicatie te blijven betrachten.

ln afwachting van uw reactie, verblijven wij,

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

wnd. secretaris
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Afschrift aan:

- Provinciale Staten van Drenthe

-de Drentse gemeenten

- de Drentse waterschappen


