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Onderwerp: Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit gewijzigd gaswinningsplan Diever

Geachte minister,

Op 10 mei 2019 publiceerde u het ontwerp-instemmingsbesluit voor het gewijzigde
gaswinningsplan Diever. ln deze brief zenden wij u onze zienswijze.

Wij adviseerden u bij brief van 5 maart 2019 ten behoeve van dit besluit. Bij ons
advies voegden wij bovendien de resultaten van de door ons op 25 februari 2019 ge-
organiseerde'ophaalavond' in Diever. Deze documentatie geeft een goed beeld van
wat er in de regio leeft.

Wij constateren dat u op onderdelen van ons advies bent ingegaan in de overwe-
gingen bij uw besluit, vooral wat betreft technische en juridische zaken. Wij gaven

echter ook procesmatige en beleidsmatige adviezen. U toetst het bij u ingediende
verzoek om instemming met het winningsplan juridisch aan de wet, maar dat geeft
geen antwoord op de vragen die er in de samenleving leven.
Wij hebben begrepen dat u een aanzet hebt gemaakt voor een nieuwe vorm van com-
municatie bijde aankondiging en invulling van uw informatiemarkt voor de inwoners
op 29 mei 2019. Dat waarderen wij. Er is alleen meer nodig om zorgen bij mensen
weg te nemen. Daarom dringen wij nogmaals aan op:

1. Verbetering van de procedures voor uw besluiten over mijnbouwactiviteiten, zo-
danig dat inwoners in een veel eerder stadium betrokken worden

Toelichting
U stelt dat het juridisch kader uw ruimte bepaalt bij de besluitvorming. Wij begrijpen
dat er grenzen zijn aan de specifieke besluitvorming over dit plan. Ons advies was ook
gericht op de toekomst. U kunt procedures en kaders aanpassen, waardoor de accep-
tatie van mijnbouwactiviteiten sterk kan toenemen. 
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Wij zijn bij nieuwe aanvragen voor instemming met winningsplannen graag bereid met
u in gesprek te gaan om nader vorm te geven aan het betrekken van inwoners.

2. Een spoedige implementatie van het landelijk Protocol mijnbouwschade

Toelichting

U gaf in uw informatie aan de Tweede Kamer over het advies van de Technische

commissie bodembeweging over de landelijke aanpak voor de afhandeling van mijn-
bouwschade aan, dat u van plan bent voor de zomer tot appreciatie te komen. Graag
wijzen wij u erop dat wij aljarenlang aandacht vragen voor een onafhankelijke afhan-
deling van alle mijnbouwschade voor heel Nederland en dat de gevoelde urgentie met
elk nieuw winningsplan toeneemt.

Zowel de vaststelling van het schadeprotocolals het in een vroeg stadium betrekken
van inwoners bij plannen voor gaswinning zijn essentieel voor een herstel van het ver-
trouwen van inwoners. Zonder dit vertrouwen zal niet alleen de huidige gaswinning,

maar ook het toekomstige gebruik van de ondergrond voor duurzame energietoepas-
singen het benodigde maatschappelijke draagvlak ontberen.

Wijverzoeken u dan ook in het belang van onze inwoners nu en in de toekomst snel
op de genoemde punten concrete stappen te ondernemen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

md/coll
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