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Onderwerp: Schadeprotocol gaswinning kleine gasvelden

Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken van de totstandkoming van een

schadeprotocol voor de gaswinning uit kleine gasvelden op land.

Verschillende decentrale overheden hebben de minister van Economische Zaken en

Klimaat (EZK) gevraagd om een goede schaderegeling voor alle vormen van mijn-

bouwschade vast te stellen, in het bijzonder voor gaswinning uit kleine velden.

De minister heeft de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) gevraagd hem
over een schaderegeling te adviseren. Dit advies is inmiddels gereed en bevat:
1. een voorstel voor een algemeen kader voor de afhandeling van mijnbouwschade

voor alle vormen van mijnbouw;

2. een voorstel voor een schadeprotocol voor gaswinning uit kleine velden op land.

Het lnterprovinciaal Overleg (lPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) hebben een reactie op dit Tcbb-advies gestuurd naar de minister, waarbij de
reacties in hoofdlijnen positief waren. Het Tcbb-advies biedt een evenwichtige aanpak
met goede protocollen voor schadeafhandeling bij mijnbouwactiviteiten en een goede

organisatie van de uitvoering daarvan. Het regelt laagdrempelige, rechtvaardige,

snelle, ruimhartige en onafhankelijke afhandeling met rechtsgelijkheid in heel
Nederland.

De minister gaf op I juli 2019 in een kamerbriefr zijn reactie op het Tcbb-advies. Het
is toe te juichen dat de minister het advies goed bruikbaar vindt en actie onderneemt.

Appreciatie Tcbb-advies Landelijke Aanpak Afhandeling Mijnbouwschade, Brief aan de
Tweede Kamer van de minister van Economische Zaken en Klimaat, 8 juli 2019. 6'",à
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Wij betreuren het echter dat de minister op belangrijke punten het advies niet over-
neemt en aanpassingen wilvoor het omzetten van het advies naar het beleidskader

en onduidelijkheden laat bestaan over de voorwaarden die wij in elk geval aan de
protocollen en convenanten verbonden willen zien.

Concreet gaat het om het volgende:

- adviezen van de Commissie Mijnbouwschade (onafhankelijke deskundige) moeten
bindend zijn voor mijnbouwmaatschappijen;

- de bewijslast moet niet bij de melder liggen;

- voor het vertrouwen van de schademelders dient de uitbetaling van schade plaats

te vinden door de Commissie Mijnbouwschade en dus niet door het mijnbouw-

bedrijf;
- het is wenselijk dat op termijn één organisatie de schadeafhandeling gaat doen,

zowel binnen als buiten Groningen.

Het Tcbb-advies en de appreciatie komen aan de orde in het Algemeen Overleg
mijnbouw in de Tweede Kamer, mogelijk op 12 september 20í9. Wijzetten er in de
diverse bestuurlijke contacten die wij hebben op in dat de minister het Tcbb-advies
overneemt op de genoemde punten.

Wij informeren u met deze brief over de ontstane situatie, zodat u in de gelegenheid

bent om ook zelf via uw Haagse contacten te lobbyen voor een beter resultaat. Een

afschrift van deze brief sturen wij ook aan de minister van EZK.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

mb/coll.

Afschrift aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 20401,
2500 EK's-Gravenhage


