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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde
over schadeafhandeling Norg

Geachte heer Pru isscher,

ln uw brief van 3 september 2020 stelde u een aantal vragen over schade-

afhandeling Norg. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de berichtgeving en de ontwikkelingen rond het stil-
leggen van de schadeafhandelingen bij de gasopslag in Norg?

Antwoord 1

Vraag 2

Kunt u gemotiveerd aangeven of - en waarover - u contact hebt gehad met (de

burgemeester van) de gemeente Noordenveld over deze ontwikkelingen?

Antwoord 2
Wij hebben goed contact met alle partijen die betrokken zijn bij mijn-
bouwactiviteiten in Drenthe om namens onze inwoners de Drentse be-
langen te behartigen. Rond de advisering over het opslagplan voor de
gasopslag Norg en over de afhandeling van mijnbouwschade was dat
contact met de gemeente Noordenveld intensief in de periode 2015-2019,

zowel ambtelijk als bestuurlijk. Onze contacten en onze advisering
hadden vooral betrekking op de risico's voor de inwoners en op een
goede schaderegeling. De gezamenlijke inspanning van ons en de ge-
meenten heeft ertoe geleid dat schademeldingen rond de gasopslag Norg
sinds 19 maart 2018 vallen onder het Groningse protocol. Over de door u
genoemde recente berichtgeving hebben wii direct telefonisch overleg a*^
gehad met de bursemeester' 
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Vraag 3

Kunt u gemotiveerd aangeven op welke wijze (gezamenlijk met de gemeente)

het vervolgproces eruitziet, zodat weer besluiten worden genomen over claims

en nieuwe claims worden opgenomen, en - wederom - uitvoering wordt gegeven

aan bovengenoemde motie?

Antwoord 3

Het proces van afhandelen van schademeldingen vindt plaats volgens het
vastgestelde protocol door het lnstituut Mijnbouwschade Groningen
(lMG). Het gebeurt met toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden,
zodat schade wordt vergoed, tenzij er een uitsluitend andere oorzaak van

de gemelde schade is dan door bodembeweging als gevolg van mijn-
bouwactiviteiten. Op die grond vinden afwijzingen opvallend vaak plaats

in bepaalde gebieden, waaronder een deelvan het gebied rond de gas-

opslag, zodat het IMG daar eerst nader onderzoek nodig acht. Dit wordt
uitgevoerd door TNO en de TU Delft en duurt enkele maanden. Na het
resultaat daarvan vindt verdere afhandeling plaats van de desbetreffende
sch a d e me I d i n g e n. U it het vastste/ I i n gsbesl u it G ro n i n gen g asvel d 2020-
2021 blijkt dat de gaskraan in Groningen het komende jaar iets verder
dicht gaat dan verwacht, mede door het sneller vullen van de gasopslag.

Zoals wij eerder aan de minister adviseerden zijn wij van mening dat het
verminderen van de gaswinning in Groningen niet mag leiden tot ver-
plaatsing van problemen zodat er nadelige gevolgen ontstaan in Drenthe.
Wij zijn en blijven hierover in nauw contact met de gemeente Noorden-
veld.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris
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Aan de voorzitter van Provinciale Staten, 
mevr. drs. J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 

Emmen, 3 september 2020 

Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO betreffende de schadeafhandeling Norg 

Geachte voorzitter, 

De ChristenUnie heeft met zorg kennisgenomen van de berichtgeving rond het stilleggen van de 
schadeafhandeling bij de gasopslag in Norg. In het Dagblad van het Noord d.d. 3 september 2020 wordt 
gemeld dat voorlopig geen besluiten over claims worden genomen en dat nieuwe schades niet worden 
opgenomen.  

In een ander bericht in dezelfde krant waarschuwt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) voor een te 
stroperige werkwijze bij de versterking in Groningen. Het tempo is onacceptabel, omdat wachten en 
onzekerheid leiden tot veel stress en gezondheidsklachten van bewoners. De ChristenUnie zou een dergelijke 
situatie in Drenthe ook onacceptabel vinden.  

Provinciale Staten hebben bij Motie (M2017-18) uitgesproken dat het claimen van schade door gaswinning 
en gasopslag gepaard moet gaan met transparante en kortdurende procedures; en dat gedupeerden recht 
hebben op een vlotte en adequate afhandeling zonder teveel juridisch getouwtrek. 

Hierover heb ik namens de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen. 

1. Bent u op de hoogte van de berichtgeving en de ontwikkelingen rond het stilleggen van de 
schadeafhandelingen bij de gasopslag in Norg? 

2. Kunt u gemotiveerd aangeven of — en waarover — u contact hebt gehad met (de burgemeester van) 
de gemeente Noordenveld over deze ontwikkelingen? 

3. Kunt u gemotiveerd aangeven op welke wijze (gezamenlijk met de gemeente) het vervolgproces eruit 
ziet, zodat weer besluiten worden genomen over claims en nieuwe claims worden opgenomen, en – 
wederom – uitvoering wordt gegeven aan bovengenoemde motie?  

Ik zie uit naar uw antwoord. 

Hoogachtend, 

R. R. Pruisscher 
ChristenUnie


