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Behandeld door mevrouw D. Wimmers (0592) 36 55 14

Onderwerp: Zienswijze ontwerp-vaststellingsbesluit Groningengasveld 2021-2022

Geachte minister,

Op 25 juni 2021 publiceerde u het ontwerp-vaststellingsbesluit Groningengasveld

2021-2022. Voor dit besluit vroeg u ons eerder om advies. Nu stelt u ons in de
gelegenheid een zienswijze in te dienen. Deze geven wij u in deze brief.

Schadeafhandeling
ln ons advies van 30 april2O21 hebben wij nadrukkelijk aandacht gevraagd voor
de gevolgen van de gewijzigde werkwijze van het lMG, de noodzaak van een

eerlijke en vlotte schadeafhandeling en het feit dat sluiting van het Groningen-
gasveld niet mag leiden tot afwenteling naar Drenthe.
ln de considerans van uw vaststellingsbesluit stelt u dat van afwenteling naar

Drenthe geen sprake is, daar geen extra gas gewonnen wordt uit (Drentse) kleine

velden en de capaciteit van de gasopslag Norg niet wordt uitgebreid. Ook stelt u

dat het IMG het bewijsvermoeden nog steeds toepast, maar "voor een goede en

zorgvuldige uitoefening van de wettelijke taak zijn werkwijze blijft toetsen aan

nieuwe ontwikkelingen en inzichten, ook al betekent dat verandering of tijde-
lijke onduidelijkheid voor bewoners". U geeft aan dat dit tot gevolg heeft dat
het gebied waarin het wettelijk bewijsvermoeden moet worden toegepast,

herijkt kan worden.
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Onze zienswijze

1) Wij zijn van mening dat tot de definitieve sluiting van het Groningengasveld
of ten minste zolang de gasopslag Norg ten dienste van dit veld in werking is,

het bewijsvermoeden dient te worden toegepast conform de oude contouren-
kaart voor het toepassingsgebied.

Toelichting
Er is altijd duidelijk gesteld dat de gasopslag Norg en het Groningengasveld
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat daarmee beide onder de toe-
passing van het bewijsvermoeden vallen.

Echter, de wijziging door het IMG betreft vooral het toepassingsgebied
rondom Norg en heeft daarmee vooral zeer nadelige effecten voor de burgers
in Noord-Drenthe. Waar dan geen sprake is van afwenteling door fysieke acti-
viteiten, is wel degelijk sprake van een extra belasting van onze burgers door
de zorgen, onrust en aantasting van het woongenot die deze wijziging met
zich meebrengt. Daarnaast dreigt de financiële schade die zij mogelijk lijden.

Waar eerst sprake was van 'rechtszekerheid, vertrouwen in de overheid en

ruimhartigheid' is nu sprake van zorgen en verbijstering. Dit kan nooit de be-

doeling geweest zijn van de overheid. Daarom verzoeken wij u ervoor te
zorgen dat het bewijsvermoeden van toepassing blijft conform de oude con-

tourenkaart.

2) Wij zijn van mening dat het IMG in elk geval de tot het moment van publicatie
van het nieuwe toepassingsgebied ingediende schades dient te behandelen
volgens de oude contourenkaart.

Toelichting
lndertijd is in de Tweede Kamer uitgebreid gediscussieerd over de (wijze van)

vaststelling van het toepassingsgebied om de mensen met schade rechtszeker-
heid te kunnen bieden. Hierbij werd niet uitgesloten dat een wijziging van de
(niet wettelijk vastgelegde) contouren mogelijk was. Maar, door uw ambts-
voorganger is in antwoord op Kamervragen aangegeven dat, juist vanwege de

rechtszekerheid, in dat geval de'oude'contourenkaart zou blijven gelden

voor schades die op dat moment bij de benadeelde bekend warenl.

ln een antwoord op Kamervragen over deze kwestie staat:
"De leden van de WD-fractie vroegen naar het voorkomen van discussies over schade bij gevallen

die eerst binnen en later buiten het effectgebied vallen. Omwille van de rechtszekerheid geldt
voor de toepassing van het wettelijke bewijsvermoeden het effectgebied zoals dat was vast-

gesteld op het moment waarop de benadeelde met de schade bekend is geworden. Daardoor is

voor betrokkenen vanaf het moment dat de schade bekend wordt duidelijk of het bewijsver-
moeden al dan niet van toeoassinq is."
Ook in een antwoord op vragen van de D65-fractie staat
"Verder is van belang dat een wijziging van het vastgestelde effectgebied geen gevolgen heeft
voor de toepassing van het bewijsvermoeden op schades die reeds voor de wijziging bekend wa-
ren.

De leden van de D66-Íractie vroegen naar de afweging ten aanzien van de situatie bij wijziging
van het eÍfectgebied. Kortheidshalve verwijs ik naar de beantwoording van een vraag van de

leden van de WD-fractie over wijziging van het effectgebied eerder in deze paragraaf. Uitgegaan
wordt van het efÍectgebied zoals dat was vastgesteld op het moment van bekend worden van de

schade."
Kamerstukken ll 2015116,34 390, nr. 6 (nota naar aanleiding van het verslag (Wet bewijsver-
moeden gaswinning Groningen)), p. 13 en p. 15)
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De wijziging die het IMG voorstelt voor het toepassingsgebied kan dus niet
gelden voor de reeds ingediende schades, ook al heeft het IMG deze niet in be-

handeling genomen.

ln het Kamerdebat van 1 juli 2021 stelde u dat het IMG een zelfstandig, op

afstand van de politiek geplaatste organisatie is die u geen aanwijzingen en in-

structies kunt geven. Dit laat onverlet dat u de wijze van schadeafhandeling door
het IMG hebt doorgevoerd en als systeemverantwoordelijke het IMG wel kunt
wijzen op de eerder door u gedane toezeggingen.

Ten slotte wijzen wij u erop dat op 7 juli 2021 Provinciale Staten van Drenthe een

motie hebben aangenomen waarin zij uitspreken het niet acceptabelte vinden

dat:
- de gevolgen van de afbouw van Groningen worden afgewenteld op de gas-

opslag Norg;
- de rechtszekerheid van de Drentse inwoners door het niet toepassen van het

bewijsvermoeden ernstig verminderd wordt.

De desbetreffende motie treft u hierbij aan

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlage Motie M2021-32 van Provinciale Staten van Drenthe

md/coll.

Afschrift aan: Provinciale Staten van Drenthe
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Provinciale Staten in vergadering bijeen op 7 juli 2O2L;

Constateren
Dat het IMG onlangs heeft uitgesproken dat het bewijsvermoeden niet meer van toepassing is

voor schademeldingen ten gevolge van diepe bodemdaling bij de gasopslag Norg;

Overwegen
- Dat de gasopslag Norg wordt ingezet voor een versnelde afbouw van de gaswinning uit het

Groningen-veld;
- Dat vanwege de uitzonderlijke situatie om die reden ook de gasopslag Norg onder

geografische reikwijdte van het bewijsvermoeden is geschaard;
- Dat met het niet meer toepassen van het bewijsvermoeden afwenteling van schade naar

Drenthe plaats gaat vinden;
- Dat dit indru¡st tegen de strekking van wat met de wet is beoogd;
- Dat hiermee de inwoners bij de gasopslag Norg in de steek worden gelaten;

Spreken uit
Dat het niet acceptabel is dat gevolgen van de afbouw van gaswinning Groningen worden
afgewenteld naar de gasopslag Norg en de rechtszekerheid van de Drentse inwoners door het niet
toepassen van het bewijsvermoeden ernstig wordt verminderd;

En verzoeken het college
Dit standpunt over te brengen aan het lMG, de minister van Economische Zaken en Klimaat en aan
de Tweede Kamer.

PARTIJ VOOR DE VRr¡HErD sTtn.Ir
LOIr¡[.ÊI.

Dhr. N. Uppelschoten,
PVV

Dhr. B. Van Dekken,

CDA

Dhr. A. Schoenmaker,
Sterk Lokaal

Mw. R.R.M. Zuiker,
Partij voor de Dieren

Mw. A.M. Kleine Deters
066

lndieners,
Mw. B. van den Berg-Slagter,

ChristenUnie

Mw. E. Slagt,

GroenLinks

Mw. G. Dikkers,
SP

Dhr. R. Bosch,

PvdA

Mw. W.M. Meeuwissen-Dekker,
VVD

CDA
D66

clrenthe


