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Behandeld door mevrouw D. Wimmers (0592) 36 55 14
Uw kenmerk DGKE-WO í9196692
Onderwerp: lnstemmingsbesluit gasveld Diever

Geachte minister,

Op 28 augustus 2019 publiceerde u uw instemmingsbesluit voor het gasveld Diever
en de daarbij behorende nota van beantwoording van de zienswijzen.

Wij concluderen dat u positief reageert op onze zienswijze met betrekking tot commu-
nicatie. Wijwillen verbetering van de procedures voor uw besluiten omtrent mijnbouw-
activiteiten, zodat burgers in een eerder stadium dan waarin nu wettelijk voorzien is,
betrokken worden bij gaswinningsplannen. ln uw nota van antwoord geeft u aan
bereid te zijn met de decentrale overheden in gesprek te gaan over het betrekken van
inwoners, binnen de kaders van de wetgeving op grond van de Mijnbouwwet en de
Algemene wet bestuursrecht.
wij nemen deze uitnodiging graag aan. wij zijn echter van mening dat de maatge-
vende kaders van de wet, wanneer deze niet tot de gewenste resultaten leiden, aan-
gepast dienen te worden. Mijnbouwactiviteiten blijven ook in de toekomst noodzakelijk
voor de energietransitie en de toepassing van duurzame energie. De maatschappe-
lijke aanvaardbaarheid ervan is daarom van groot belang.

ln datzelfde kader vragen wij wederom aandacht voor de ontwikkelingen rondom het
Schadeprotocol Kleine Velden. ln uw nota van antwoord geeft u aan u bewust te zijn
van de omgeving waarin mijnbouwactiviteiten plaatsvinden en zegt u het belang van
de omwonenden te onderschrijven. Ons is daarom niet duidelijk waarom u ondanks
herhaald aandringen van diverse partijen het Schadeprotocol nog steeds niet hebt
vastgesteld overeenkomstig het advies van de Technische Commissie Bodembe-
weging (Tcbb). wij doen een dringend beroep op u de aanbevelingen van de Tcbb
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over te nemen. Vooral de twee volgende punten zijn belangrijk. Ten eerste de toe-
passing van het bewijsvermoeden volgens de systematiek die de Tcbb uitwerkte op

basis van het uitgangspunt dat het bewijsrisico voor het causaal verband tussen mijn-
bouwactiviteit en schade niet bij de burger moet liggen. Ten tweede het op voorhand
vastleggen dat de uitspraak van de onafhankelijke landelijke Commissie Mijnbouw-
schade bindend is en de schade conform die uitspraak wordt vergoed aan de schade-
melder.

Wij achten het voorgaande van groot belang voor de maatschappelijke aanvaardbaar-
heid van mijnbouwactiviteiten en de gemoedsrust van onze inwoners.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

"-\. t , voorzitter
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