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Onderwerp: lnperki ng gebied toepassing bewijsvermoeden G roni ngen-Norg

Geachte minister,

Wij hebben kennisgenomen van de rapporten TNO/TU Delft: 'schade aan ge-

bouwen door diepe bodemdaling en -stijging' en afgelopen week ook van
Deltares: 'lndirecte schade-effecten van diepe bodemdaling en -stijging bij het
Groningen gasveld en de gasopslag Norg'.
Wijconstateren nu dat:
- het rapport van TNOffU Delft aanleiding was voor het lnstituut Mijnbouw-

schade Groningen (lMG) om het gebied waar de toepassing van het bewijs-
vermoeden geldt, drastisch in te perken;

- het rapport van Deltares daar voor een aantal gebieden kanttekeningen bij
zet;

- geen van beide rapporten het causaal verband tussen schade aan gebouwen
en mijnbouwactiviteiten kan uitsluiten;

- door de gewijzigde werkwijze van het IMG enkele duizenden inwoners in
Noord-Drenthe schade aan hun huizen niet meer vergoed kunnen krijgen;

- deze betroffen inwoners nergens verhaal kunnen halen.

lmmers, u stelt dat het IMG een volledig zelfstandig orgaan is, dat bevoegd is te
handelen naar eigen inzicht; het IMG stelt dat op basis van bovengenoemde rap-
porten het niet aannemelijk is dat het merendeel van de gemelde schade waar
het om gaat, door gaswinning dan wel gasopslag is ontstaan en dat het IMG

daarom niet bevoegd is de schade te vergoeden.

Wij zijn van mening dat deze situatie niet acceptabel is. Waar tot voor kort nog
gesproken werd van 'ruimhartige schadeafhandeling' en 'geen afwenteling van
de situatie in Groningen op Norg' rest nu voor de betroffen inwoners slechts te-
leurstelling, ongeloof, frustratie en (hoge) kosten. lnwoners worden vermalen
door het over en weer verwijzen in een gejuridiseerd systeem waarbij de mense-
lijke maat verdwijnt en eerder gewekte verwachtingen met schijnbaar evenveeld-
gemak weer worden teniet gedaan. Het lijkt atsof de gescrrieaeï#;;;t- #-ryt}
winning elders zich hier gaat herhalen. Í+'!\L
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Het gebied waarin het bewijsvermoeden in eerste instantie werd toegepast is in-

dertijd vastgesteld op basis van de invloedssfeer van bevingen uit het Groningen-
veld en op basis van de aanname dat diepe bodemdaling en -stijging tot 6 km

rondom de gasvelden tot schade kan leiden. Dat deze laatste aanname door de

recente onderzoeken mogelijk wordt weersproken kan toch niet ten koste gaan

van de getroffenen. Wat ons inziens helemaal niet acceptabel is, is de drastische

wijze waarop deze inzichten door het IMG worden doorgevoerd. Dit leidt tot
ernstige consequenties voor inwoners en scheve verhoudingen tussen inwoners
die gevolgen kunnen hebben voor het maatschappelijk sociale klimaat in het
gebied.

Weliswaar wordt gesteld dat slechts onder zeer bepaalde omstandigheden een

kleine kans op schade als gevolg van gaswinning en gasopslag aanwezig is, maar

duidelijk aanwijsbare andere oorzaken worden niet aangedragen. De toepassing

van het bewijsvermoeden zou enkelterzijde gelegd mogen worden als duidelijk
is wat dan wel de oorzaak is van ontstane schade. Opnieuw worden mensen met
schade in onzekerheid en met lege handen achtergelaten

De energietransitie vraagt binnenkort om grootschalig gebruik van de onder-
grond. Veel (lege) gasvelden en zoutkoepels die hiervoor nodig zullen zijn be-

vinden zich in Noord-Nederland. Het is daarom des te meer van belang dat juist

inwoners hier vertrouwen hebben in hun overheid. Voor de gaswinning uit de

kleine velden, die relatief weinig technische problemen met zich meebrengt, is al

vrijwel geen draagvlak meer. Verwachtingen scheppen en die binnen enkele
jaren terugdraaien dragen niet bij aan herstel van vertrouwen.

Wij verzoeken u dan ook als betrouwbare overheid te handelen. Dat kan in onze

ogen slechts op twee manieren:
- of er wordt aangetoond wat de oorzaak van de schades wel is;

- of u geeft bij het IMG aan dat zij het bewijsvermoeden moet blijven toepassen

zolang niet is aangetoond wat de oorzaak van de schade is.

ln onze ogen is dit de enige manier om in deze situatie het vertrouwen te her-

stellen.
Wij verzoeken u met klem om op korte termijn deze duidelijkheid te verschaffen,

waarbij ruimhartigheid leidend zou moeten zijn.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

wa.coll
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- de leden van de Tweede Kamer, Postbus 20018, 2500 EA's-Gravenhage
- Provinciale Staten van Drenthe


