
Assen, 12 maart 2013 
 
 
Betreft: Agendering Aardbevingen 
 
Onlangs ontving PS een brief van GS 6/3.1/2014000848, onderwerp Aardschok Assen.  
Eerder stelden SP en D66 17/3.2/2013002701 en 4/3.6/2014000457 vragen over het beleid 
rond aardbevingen en het beheer van de ondergrond. Naar onze mening zou het goed zijn de 
problematiek nader te bespreken.  
 
Zoals bekend zijn er momenteel ook in Drenthe gasvelden in exploitatie en vinden er ook in 
Drenthe veelal als gevolg daarvan aardbevingen plaats. In de provincie Groningen zijn als 
gevolg van behoorlijke bevingen de ontwikkelingen het afgelopen jaar in een 
stroomversnelling gekomen, nadat gedurende een reeks van jaren de risico’s minder duidelijk 
danwel niet onderkend waren.  
 
Naar de mening van de SP zou het goed zijn het beleid rond de winning van grondstoffen, 
waar sprake kan zijn van aardbevingen nader te bespreken en vast te stellen aan de hand van 
een beleidsnota. 
 
In een dergelijke nota aardbevingen Drenthe zouden de volgende onderwerpen o.i. aan de 
orde kunnen komen: 
 

 Inventarisatie bestaande velden 
 Inventarisatie waargenomen aardbevingen 
 Inventarisatie gemelde schade 
 Risico van toekomstige bevingen 
 Voorkomen van schade 
 Procedure schade afhandeling, wat zijn de geldende protocollen 
 Instellen schadefonds? 
 Verankering in provinciaal beleid  
 Inzet provincie Drenthe voor nationaal beleid 

 
Vraag aan PS is of u kunt instemmen met een verzoek aan GS zo spoedig mogelijk een nota 
aardbevingen aan PS voor te leggen. 
Zo ja, zijn er suggesties welke onderwerpen hierin nog meer aan de orde zouden kunnen 
komen. 
 
Vraag aan GS of deze hiermee in kunnen stemmen 
 
Namens de SP-fractie 
 
Philip Oosterlaak 
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Aan:

de voorzitter en leden van

Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 6 februari 2014

Ons kenmerk 613.1 12014000848

Behandeld door mevrouw A. Huisman (0592) 36 5267
Onderwerp: Aardschok Assen

Geachte voorzitter/leden,

Gisteravond is in Assen en omgeving een aardschok geregistreerd. Tegen 22.30 uur

deed zich ter hoogte van Geelbroek een beving voor, met naar meting van het KNMI

een sterkte van 2.0 op de schaal van Richter.

Wij hebben ons direct laten informeren door de directie van de Nederlandse Aardolie
Maatschappij (NAM). De NAM zal ook in contact treden met de burgemeesters van de
gemeenten Assen en Aa en Hunze. Ook wij hebben contact gehad met beide
gemeenten. De NAM heeft aangegeven dat het protocol, zoals dat in de provincie

Groningen geldt, ook in Drenthe wordt gehanteerd. Conform het geldende protocol zal

de NAM meldingen en eventuele schade in onze provincie afhandelen. Overigens zijn

ten tijde van het laatste contact met de NAM vandaag nog geen schademeldingen
binnengekomen.
Via de reguliere overleggen tussen bewindslieden en het IPO-bestuur, waarvan
gedeputeerde Van de Boer deel uitmaakt, blijven wij in gesprek over verantwoorde
gaswinning en overig gebruik van de diepe ondergrond. Hiermee verzekeren wijde
positie van de provincie Drenthe.

Wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, zullen wij u daarover vanzelfsprekend

informeren.

voorzitter
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Aan:

de heer P.H. Oosterlaak

(i.a.a. de overige statenleden)

Assen, 24 april2013
Ons kenmerk 17 I 3.21201 30027 01

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde be-

treffende aardbevingen

Geachte heer Oosterlaak,

ln uw brief d.d.29 maart,2013 hebt u vragen gesteld over mogelijke schade door
bodemdaling en geÏnduceerde aardbevingen door conventionele gaswinning en aller-

lei nieuwe gebruiksfuncties (winning schaliegas, steenkool gas, ultradiepe geothermie

en hoge temperatuuropslag). Deze vragen bentwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

Vindt u dat Drenthe ook acties moet ondernemen om schade te voorkomen bijtoe-
komstige bevingen als gevolg van opslag of winning van (aard) gas of enige andere

schade tengevolge van het gebruik van de (diepe) ondergrond?

Antwoord 1

Nee.

Vraas2
Zo nee, waarom niet?

Antwoord 1

Er zijn recentelijk sfudres verschenen, zoals de Determinlstrsche hazard ana-

Iyse voor gei'nduceerde seismiciteit in Nederland (TNO+apport 2012R10198),

die duidelijk maken dat aardtrillingen ten gevolge van gasonttrekking ook in

Drenthe kunnen voorkome n.
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De kans dat deze ook in de nabije toekomst in Drenthe kunnen voorkomen

kan nooit volledig uitgesloten worden, maar is volgens recent onderzoek van

TNO aanzienlijk geringer dan in de Groningse gasvelden.

Met betrekking tot nieuwe gebruiksfuncties van de ondergrond is de provincie

geen bevoegd gezag en gelden als gevolg van de Mijnwet wetteliike regelin-
gen waar de Minister van Economische zaken, Energie en lnnovatie eerstver-
antwoordelijke is. Vanzelfsprekend stimuleren wii binnen de kaders van de

Structuurvisie Ondergrond 1.0/ 2.0 nieuwe gebruiksfuncties, volgen wii nieuwe

ontwikkelingen kritisch of maken wijgebruik van onze wetteliike mogeliikhe-
den om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen dan wel in positieve zin om

te buigen.

Vraaq 3

Zo ja, op welke wijze wordt er door de provincie Drenthe gewerkt aan het voorkomen

van schade en het goed afhandelen van schade door geïnduceerde bevingen?

Antwoord 3
Met betrekking tot de afhandeling van schade willen w| het volgende opmer-
ken:

Geconstateerde schade ten gevolge van gaswinning is in Drenthe in alle ge-

vallen door de NAM vergoed, tot dusverre tot tevredenheid. Dit was aan de

orde in een periode waar de procedure voor schadeafwikkeling minder gede-

tailleerd en vergaand geregeld was. Tot nu toe is in Drenthe geen gebruik
ge maakt va n beroe psmoge I ijkhede n.

Vraag 4

Aan de Drentse Structuurvisie Ondergrond 2.0 worden een aantal nieuwe gebruiks-

functies en een aantal kleine gas- en olievelden toegevoegd. Er is geen Milieu Effect

Rapportage (MER) gedaan voor deze nieuwe toevoegingen. Waarom hebt u eryoor
gekozen om hiervoor geen Mer te laten doen?

Antwoord 4
Bijeen milieueffectrapportage gaat het om de verplichting bii planvorming,

projecten en besluiten in beeld te brengen wat mogelijke milieueffecten ziin

van keuzes. Daarnaast is aan een plan-MER een uitgebreide wettelijke proce-

dure verbonden, waaronder een openbare kennisgeving, raadpleging en noti-

tie reikwijdte en detailniveau, terinzagelegging en mogelijkheid tot indienen

van zienswijzen en raadpleging van de commissie voor de m.e.r.

B| de Structuurvisie Ondergrond 1.0 is dat uitgevoerd, zelfs met meer dan de

wettelijk verplichte onderdelen. Voor de aanvulling is die zware procedure niet
nodig maar kan volstaan worden met een milieutoets. Deze is inhoudeliik uit-
gevoerd conform de systematiek en inhoud van de eerder gemaakte plan-

MER, zodat voor de nieuwe gebruiksfuncties uit de aanvulling een zelfde af-

wegingskader kon worden gebruikt.
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Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe, 
De heer J. Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
Datum: 29-03-2013 
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO betreffende aardbevingen  
 
Geachte voorzitter, 
 
Omdat de verwachting is dat de aardbevingen in Groningen nog lange tijd blijven 
optreden wordt er in de provincie Groningen actie ondernomen om de schade door 
bodemdaling en geïnduceerde aardbevingen* goed af te handelen of zoveel mogelijk 
te voorkomen. Ook in Drenthe zijn er in het verleden dit soort aardbevingen 
voorgekomen. Voorbeelden daarvan zijn 39 bevingen bij Roswinkel en 41 kleinere 
bevingen in twee maanden bij Midlaren. Ook in de toekomst zal de ondergrond van 
Drenthe volop in beweging zijn. Niet alleen door winning van conventioneel gas maar 
ook door allerlei nieuwe gebruiksfuncties.  
 

1. Vindt u dat Drenthe ook acties moet ondernemen om schade te voorkomen bij 
toekomstige bevingen als gevolg van opslag of winning van (aard) gas of 
enige andere schade ten gevolge van het gebruik van de (diepe) ondergrond? 

2. Zo nee, waarom niet? 
3. Zo ja, op welke manier wordt er door de provincie Drenthe gewerkt aan het 

voorkomen van schade en het goed afhandelen van schade door 
geïnduceerde bevingen?  

4. Aan de Drentse Structuurvisie Ondergrond 2.0 worden aantal nieuwe 
gebruiksfuncties* en een aantal kleine gas en olie velden toegevoegd.  
Er is geen Milieu Effect Rapportage (MER) gedaan voor deze nieuwe 
toevoegingen. Waarom heeft u ervoor gekozen om hiervoor geen MER te 
laten doen? 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Philip Oosterlaak 
Statenfractie SP Drenthe 
 
 
 
 
 
 
* Geïnduceerde aardbevingen: bevingen veroorzaakt door gaswinning 
* Winning schaliegas, steenkoolgas, Ultradiepe geothermie en Hoge temperatuuropslag (HTO) 
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Aan:

mevrouw M.C.J. van der Tol

(i.a.a. de overige statenleden)

Assen,22 januari2014
Ons kenmerk 413.61201 4000457
Onderuverp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake gas-

boringen en daaraan gerelateerde aardbevingen

Geachte mevrouw Van der Tol,

ln uw brief d.d. 1 1 december 2013 hebt u een aantal vragen gesteld over gasboringen

en de aardbevingen die ten gevolge daarvan kunnen optreden. U wilt weten of wij op

de hoogte zijn van het feit dat de gasboringen van de NAM niet alleen in Groningen

maar ook in Drenthe tot onrust bij de bevolking leiden. Ook wilt u weten of wij voor-
nemens zijn met het Rijk en de NAM in contact te treden over de gevolgen van de
gasboringen en hiermee samenhangende schadevergoeding dan wel andere stappen

zullen ondernemen om de Drentse burgers in dezen te ondersteunen. Deze vragen

beantwoorden wij als volgt.

Vraao'1
ls het bij GS bekend dat er ook in Drenthe onrust is over de gevolgen van de (gas)-

boringen door de NAM?

Antwoord 1

Ja, wij zijn hiervan op de hoogte.

Vraao2
Heeft GS in dit dossier contact met de provincie Groningen? Zo ja, waar gaan die

contacten over? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2
Er bestaat ambtelijk contact inzake drT dossler. Het gaat hierbij over de ver-

schillende onderzoeken die in Groningen lopen, de relatie met de Rijks-

overheid en het Staatstoezicht op de Mijnen en het (ontwerp)instemmings-

besluit inzake de aanpassing van het gaswinningsplan. Met andere woorden
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ambtelük is Drenthe op de hoogte van de ontwikkelingen in en om Groningen.

Bestuurlijk is de kwestie informeelter sprake geweest in de contacfen fussen

gedeputeerde Van de Boer en collegeleden van Groningen. Er wordt nadruk-

kelijk gelet op de binnenkort te verwachten uitkomsten van de diverse onder-
zoeken en daarmee samenhangende besluiten en adviezen. ln opdracht van

de minister van Economische Zaken worden deze onderzoeken begeleid door
een stuurgroep onder voorzitterschap van voormalig gedeputeerde mevrouw

T. Kip-Martin. Op het moment dat zich ontwikkelingen voordoen die ook de

belangen van Drenthe betreffen kan bestuurlijk snel geschakeld worden.

Vraaq 3

ls GS voornemens met het Rijk en de NAM in gesprek te gaan over de gevolgen van

de gasboringen voor de inwoners (en eventueel bedrijven) van Drenthe?

Antwoord 3
Nee, de gevolgen van de gasboringen in Groningen ziin voornameliik gerela-

teerd aan de winning uit het Groningen-veld. Hoewel bevingen en bodemda-
ling ten gevolge van de gasboringen in Drenthe niet uit te sluiten ziin, is hier
sprake van een andere orde van grootte, gezien de enorme omvang van het
Groningen-veld in relatie tot de Drentse gasvelden. WI houden de vinger aan

de pols, zodat we vlot in actie kunnen komen mochten eventuele toekomstige

ontwikkelingen in Drenthe hiertoe toch aanleiding geven.

Vraaq 4

ls GS voornemens met het Rijk en de NAM in gesprek te gaan over het compenseren

van inwoners (en eventueel bedrijven) van Drenthe voor de geleden schade?

Antwoord 4
Nee.

Om de afwikkeling van schadeclaims aan de NAM voor burgers te vereen-

voudigen, heeft het Rijk indertijd de Technische Commissie Bodembeweging
(Tcbb) ingesteld. De Tcbb kan adviseren over zowel de relatie fussen schade

en mijnbouwactiviteiten als de hoogte van een schadevergoeding. Zowel in de

Mijnbouwwet als in de Mijnbouwregeling is een aantal artikelen opgenomen

waarin de procedure en de randvoorwaarden inzake de afwikkeling van

schadeclaims ten gevolge van mijnbouwactiviteiten (in casu gaswinning) zijn

vastgelegd. lngeval het advies van de Tcbb niet acceptabel is voor partijen

staat de gang naar de rechter nog open.
Er bestaat dus een speciaal door het Rijk ingestelde wettelijke procedure voor
de compensatie van schade; de rolvan de provincie als intermediair wordt
hiermee momenteel niet noodzakelijk geacht.

Vraaq 5
Welke actie gaat GS ondernemen om de inwoners (en eventueel bedrijven) van

Drenthe in dit dossier bij te staan?



Antwoord 5

Drenthe heeft indertijd bestuurlijk een grote rol gespeeld bij het tot stand

komen van de huidige regeling en pracedure met de NAM via de Tcbb.

Hoewel deze informatie goed toegankelijk is, zal de provincle dit voor haar
burgers verbeteren door op de provinciale website een speciâal onderdeel
"Aa:rdbevingen" op te nemen. Hierin zal inforrnatie verstrekt worden over de

bestaande procedures en rnsfanfl'es (bijvoorbeeld het KNMI), waar eventueel
aanvullende infonnatie verkregen kan warden. Deze actie is inmiddels gestarf
en afgerand.

Tot slot willen wij u erop attent maken dat wij, gelet op de recente ontwikkelingen in
Oost-Groningen, zoals gebruikelijk in contact þliiven met de NAM.

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

WA



 
 
 
 

 
 
 
Assen, 11 december 2013 
 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO over Gasboringen 
 
 
 
Geachte heer Tichelaar, 
  
Zoals bekend is er in het noorden (grote) onrust over de gasboringen door de NAM en de 
daaruit voortvloeiende aardbevingen. Tot dit moment wordt er door de NAM en het Rijk 
enkel met partijen uit Groningen gesproken over de gevolgen en een compensatieregeling 
voor de getroffenen. Zoals iedereen weet houden aardbevingen niet op bij de Drents-
Groningse grenspaaltjes. Vanmorgen was in het DvhN te lezen dat in de gemeente Aa en 
Hunze ook schadeclaims zijn ingediend bij de NAM omdat inwoners menen schade te 
hebben geleden door de gasboringen. 
D66 heeft naar aanleiding van deze kwestie de volgende vragen: 
  
1. Is het bij GS bekend dat er ook in Drenthe onrust is over de gevolgen van de  

(gas)boringen door de NAM? 
 

2. Heeft GS in dit dossier contact met de provincie Groningen? Zo ja, waar gaan die 
contacten over? Zo nee, waarom niet? 

 
3. Is GS voornemens met het Rijk en de NAM in gesprek te gaan over de gevolgen van 

de gasboringen voor de inwoners (en eventueel bedrijven) van Drenthe? 
 

4. Is GS voornemens met het Rijk en de NAM in gesprek te gaan over het compenseren 
van inwoners (en eventueel bedrijven) van Drenthe voor de geleden schade? 

 
5. Welke actie gaat GS ondernemen om de inwoners (en eventueel bedrijven) van 

Drenthe in dit dossier bij te staan? 
  
 
 
Met  vriendelijke groet, 
  
Namens de fractie van D66, 
 
 
Marianne van der Tol 
  




