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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de invulling die wij geven aan onze rol als wette-
lijke adviseur van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in het
kader van Mijnbouwwetprocedu res.

Wij willen transparant zijn over waar wij bij onze adviezen op letten. Daarom
geven wij u met deze brief uitleg over onze adviespunten.
Bij onze adviezen beperken wij ons niet tot wat op basis van het toetsingskader
van de Mijnbouwwet ons wettelijke adviesrecht is, maar adresseren wij ook an-
dere aspecten om de provinciale belangen te behartigen en zaken die spelen in
de actualiteit. De minister mag deze laatste weliswaar niet betrekken bij de tot-
standkoming van zijn Mijnbouwwetbesluiten, maar deze kunnen wel op een an-
dere manier doorwerken en tot de gewenste resultaten leiden.

Bijlage 1 bevat een overzicht van de aspecten die wij hanteren bij onze advisering.
Bijlage 2 is een nadere toelichting op de toetsingsaspecten van bijlage 1.

Wij zien graag uw reactie en eventuele suggesties omtrent onze advisering tegemoet.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijr

1.

2.

Overzicht toetsingsaspecten advisering GS inzake de Mijnbouwwet
Toelichting bij Overzicht toetsingsaspecten advisering GS inzake de Mijnbouwwet

Afschrift aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de Drentse gemeenten



BIJLAGE 1: Overzicht toetsingsaspecten advisering GS inzake de Mijnbouwwet 
 
 

Aspecten met directe wettelijke doorwerking 
  
 Veiligheid 
 Wat zijn de veiligheidsrisico’s bij dit winningsplan? 
 Welke gevolgen zijn er wanneer deze risico’s zich voordoen? 

 Hoe overweegt het ministerie deze gevolgen? 

 Op welke manier worden risico’s afgewend of beheerst? 
 Is er een risicobeheerssysteem? 

 Is er een calamiteitenplan met duidelijke instructies voor het bestrijden van een calamiteit 
en het informeren van overheden en omgeving? 

  

 Bodemtrillingen 
 Wat zegt de seismische analyse over de kans op seismische activiteit? 
 Zijn er mogelijkheden om deze activiteit te voorkomen of de kans erop te verkleinen? 

 Wat kunnen de gevolgen zijn wanneer zich een seismische activiteit voordoet? 

 Hoe worden deze gevolgen in beeld gebracht? 
 Kunnen er maatregelen genomen worden om negatieve gevolgen te voorkomen of te 

verminderen? 
 Hoe wordt de kans op seismische activiteit gewogen? 

 Op welke manier worden risico’s afgewend of beheerst? 

 Is er een risicobeheerssysteem? 
  

 Bodemdaling 
 Wat is de geschatte omvang van bodemdaling? 
 Hoe wordt die gemonitord? 

 Wat gebeurt er wanneer de daling groter is of dreigt te worden dan voorzien? 

 Is er sprake van cumulatieve bodemdaling en hoe wordt daarmee omgegaan? 
 Wat kunnen de gevolgen zijn van bodemdaling? 

 Hoe worden deze gevolgen gewogen? 

 Op welke manier worden risico’s afgewend of beheerst? 
 Is er een risicobeheerssysteem? 

 Wat zijn de effecten van bodemdaling op de waterhuishouding? 

  
 Grond en Drinkwaterbescherming 

 Wat zijn de risico’s voor grond en drinkwater? 

 Op welke manier worden risico’s afgewend of beheerst? 
 Is er een risicobeheerssysteem? 

  

 Natuur en Milieu 
 Wordt aan de eisen van de Wet natuurbescherming voldaan? 

 Heeft het plan gevolgen voor Natura 2000-gebieden? 
  

 Monitoring 
 Is de omvang van het seismisch monitoringsnetwerk voldoende fijnmazig? 



 Hoe wordt de bodemdaling gemonitord? 
 Is de frequentie van de bodemdalingsrapportage voldoende in relatie tot de verwachte 

daling? 
 Wordt de toegestane hoeveelheid te winnen of te injecteren stoffen niet overschreden? 

 Worden de toegestane injectiedrukken/productiesnelheden niet overschreden? 

 Worden injectieputten voldoende gemonitord op mogelijke lekkage? 
 Worden aanvoerleidingen van productiewater voldoende gemonitord op mogelijke 

lekkage? 

 Worden niet meer mijnbouwhulpstoffen gebruikt dan toegestaan? 
  

 Technisch inhoudelijke opmerkingen 
 Voldoet de technische staat van putten aan de veiligheidseisen ingeval gebruik gemaakt 

wordt van bestaande boringen? 

 Is er een afweging gemaakt tussen (extra) gebruik van mijnbouwhulpstoffen dan wel 
andere opties (zoals toepassing andere materialen)? 

 Kloppen de aannames in het plan met de gegevens zoals die bekend zijn in het gebied?  

 Hoe verhouden de adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische commissie 
bodembeweging (en uiteindelijk de Mijnraad) zich tot elkaar? 

  
 Financiele aspecten 
 Hoe is geborgd dat nadelige effecten die optreden na afsluiten van een project financieel 

zijn afgedekt? 

 Zijn er goede afspraken gemaakt tussen het waterschap en de mijnbouwer in relatie tot 
bodemdaling voor zover nodig? 

  

Aspecten zonder wettelijke doorwerking 
  
 Mijnbouwschade 
 Hoe is de schadeafhandeling geregeld qua snelheid, toegankelijkheid en rechtsgelijkheid? 
 Is de beoordeling van schadegevallen onafhankelijk geregeld van het mijnbouwbedrijf? 

 Bij gestapelde mijnbouw/cumulatie: wie is verantwoordelijk voor de schadeafhandeling? 

 Is het seismisch netwerk voldoende fijnmazig om de relatie tussen trillingen en schade te 
kunnen faciliteren? 

  
 Informatievoorziening en betrokkenheid gebied 

Houdt de mijnbouwer voldoende en tijdige informatiemomenten voor het gebied? 
 Is het voorgelegde (winnings)plan leesbaar voor derden? 

 Is er voldoende tijd voor advisering door de decentrale overheden en burgers (ter inzage 
legging door EZK in relatie tot vakantieperiodes) 

 Heeft de mijnbouwer het decentrale bestuur in het gebied tijdig van het voorgenomen 
plan op de hoogte gesteld? 

 Is de mijnbouwer voornemens een deel van de opbrengsten terug te laten vloeien naar het 
gebied? 

 Kan het gebied inbreng hebben bij de feitelijke uitvoering van het plan? 
 Is het (ontwerp)besluit van de minister leesbaar voor derden en transparant (= goed 

gemotiveerd)? 



 Hoe verhoudt de advisering vanuit de gemeenten en waterschappen zich tot de provinciale 
belangen (afstemming advisering)? 

 



BIJLAGE 2 Toelichting bij Overzicht toetsingsaspecten advisering GS inzake de Mijnbouwwet 
 
WETGEVING EN BEVOEGDHEDEN 
Sinds de wijziging van de Mijnbouwwet (Mbw) op 1 januari 2017 worden decentrale 
overhedenformeel in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen over specifieke 
activiteiten in de regio, waarvoor de Mijnbouwwet het wetgevingskader is. Vooruitlopend 
hierop werd ons al in 2016 in de geest van de nieuwe wet door de minister van Economische 
Zaken en Klimaat (EZK) om adviezen gevraagd (hierna ‘de minister’). De provincie Drenthe 
pleitte in die tijd, samen met het IPO, al jaren voor een dergelijk adviesrecht.. Het werd 
uiteindelijk vooral gerealiseerd naar aanleiding van de aardbevingsperikelen in Groningen.  
 
Daarnaast bestaat de formele gelegenheid om op conceptbesluiten van de minister te reageren 
met een zienswijze en eventueel bezwaar aan te tekenen dan wel in beroep te gaan tegen een 
besluit (in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) of van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb).  
 
Het college van GS benut haar adviesrecht consequent over zaken die spelen in onze diepe 
ondergrond. De checklist in bijlage 1 maakt duidelijk welke criteria en vragen wij hanteren bij 
het formuleren van onze adviezen en zienswijzen.  
 
Onder de huidige Mbw hebben wij altijd een eigenstandig adviesrecht, maar zijn wij in een 
aantal gevallen gehouden de overige decentrale overheden (gemeenten en waterscha[[en) bij 
onze advies aan de minister te betrekken. In die gevallen hebben die decentrale overheden dan 
geen eigenstandig adviesrecht. Wij kunnen dan een gezamenlijk advies maken, maar soms 
bestaat er aanleiding om de adviezen van de gemeente of het waterschap bij ons advies te 
voegen. Op deze laatste wijze blijven alle adviezen zoveel mogelijk in hun eigen waarde. 
Uiteraard overleggen de decentrale overheden onderling in alle gevallen waarin zij advies 
uitbrengen, zodat onze adviezen in ieder geval zijn afgestemd, elkaar aanvullen en zo mogelijk 
gelijkluidend zijn. 
 
Opsporings- en winningsvergunningen 
Voor opsporings- en winningsvergunningen geldt artikel 16 van de Mbw: 

 
Gedeputeerde staten van de provincie waarop de aanvraag voor een vergunning 
betrekking heeft worden in de gelegenheid gesteld binnen een door Onze Minister te 
stellen redelijke termijn advies uit te brengen over de ingediende aanvraag. 
 
Gedeputeerde staten betrekken bij het advies: 

a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten van het gebied 
waarop de aanvraag betrekking heeft en 

b. het dagelijks bestuur van de waterschappen van het gebied waarop de aanvraag 
betrekking heeft met het oog op waterkwaliteit, waterkwantiteit en 
infrastructurele werken. 
 

Hierbij hebben dus alleen wij een eigenstandig adviesrecht.  



Opsporings- en winningsvergunningen voor koolwaterstoffen worden niet meer afgegeven 
(Kabinetsbesluit van 2018), dus heeft dit geen effect in Drenthe1. Voor geothermie is een 
wijziging van de Mbw voorzien, waarbij alle decentrale overheden een volledig eigenstandig 
adviesrecht krijgen voor in elk geval de opsporingsvergunning.2 Wij hebben in 2020 in het kader 
van de opsporingsvergunning ‘Klazienaveen 2’ een met de gemeente Emmen en de 
waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen afgestemd advies ingediend. Naar verwachting 
zullen wij in de toekomst, als geothermie in Drenthe van de grond komt, vaker om advies inzake 
geothermievergunningen gevraagd worden. 
 
Opslagvergunning  
Ook voor een opslagvergunning hebben wij eigenstandig adviesrecht: op basis van artikel 31a 
Mbw is artikel 16 met het adviesrecht van ons college van toepassing. Dit geldt ook voor de 
opslag van CO2 en voor het opsporen van een CO2-opslagcomplex (= een geschikte structuur) in 
de diepe ondergrond.  
Van dit adviesrecht zal naar verwachting voorlopig geen gebruik worden gemaakt. Immers, de 
opslagvergunning voor Norg is al in 1997 verleend en een nieuwe gasopslag wordt niet 
voorzien. De opslag van CO2 op land lijkt vooralsnog uitgesloten. Het vastgestelde beleid hierin 
voor Drenthe is overigens “nee, tenzij”. Opslag van perslucht of waterstof (H2) in het kader van 
de energietransitie lijkt voorlopig evenmin aan de orde. Hoewel het college hier beleidsmatig in 
eerste instantie niet afwijzend tegenover staan, wordt de praktische uitwerking van opslag van 
moleculaire energiedragers in zoutkoepels door ons nu nog niet voorzien. Over de opslag van H2 

in lege gasvelden is technisch nog discussie en onderzoek gaande.  
 
Winningsplannen 
Art. 34 Mbw stelt, dat het winnen van delfstoffen geschiedt volgens een winningsplan. Op basis 
van art. 34 Mbw lid 5 geldt: 
 

Onze Minister stelt in de gelegenheid advies uit te brengen over een instemming met 
een winningsplan als bedoeld in het vierde lid, onderdeel a, of een besluit omtrent 
wijziging van een instemming met een winningsplan of een besluit tot instemming met 
een gewijzigd of geactualiseerd winningsplan als bedoeld in het vierde lid, onderdeel b: 

a. gedeputeerde staten van een provincie binnen het gebied waarop een 
winningsplan betrekking heeft, 
b. burgemeester en wethouders van een gemeente binnen het gebied waarop 
het winningsplan betrekking heeft en 
c. het dagelijks bestuur van een waterschap binnen het gebied waarop een 
winningsplan betrekking heeft. 

 
Hier hebben alle decentrale overheden dus eigenstandig adviesrecht. Winning van delfstoffen 
(koolwaterstoffen en zout) dient te geschieden conform hetgeen beschreven is in het 
winningsplan. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt hier toezicht op; de mijnbouwer 
rapporteert jaarlijks de relevante gegevens aan SodM. Op het moment dat niet meer wordt 
voldaan aan het gestelde in het winningsplan, dient de mijnbouwer een nieuw of aangepast 
winningsplan in te dienen. Het komt voor dat voor een veld meerdere keren een winningsplan 
ingediend moet worden, omdat vooraf nooit precies bekend is wat de mijnbouwer tegenkomt in 

 
1 Drenthe is geheel opgedeeld in winningsvergunningen voor koolwaterstoffen, twee opsporingsvergunningen voor geothermie 
(Erica en Klazienaveen) en een opslagvergunning voor gas (Norg). 
2 Voor geothermie gaat een ander vergunningstelsel gelden, het gaat dan om de vergunningen voor een zoekgebied en een 
startvergunning, uiteindelijk gevolgd door een vervolgvergunning. Voor deze laatste zal niet in alle gevallen een adviesrecht 
gelden voor de decentrale overheden. 



de diepe ondergrond. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat er minder gas of meer gas aanwezig is dan 
gedacht, of de productie veel sneller of langzamer gaat dan verwacht, zodat het plan aangepast 
moet worden. 

Verder moesten veel bestaande winningsplannen op basis van nieuwe voorschriften aangevuld 
worden met een adequate ‘Seismische Risico Analyse’ (SRA)3. De minister heeftde afgelopen 
jaren dan ook regelmatig om advies gevraagd bij de decentrale overheden over nieuwe of te 
actualiseren winningsplannen. In Drenthe betreft het tot nu toe uitsluitend winningsplannen 
voor de winning van gas. Het betreft adviezen voor de winningsplannen Diever (I en II), Vinkega 
(en Addendum), Eesveen, Westerveld, De Wijk II, De Wijk-Wanneperveen, Coevorden en het 
Groningengasveld.  
 
Opslagplannen 
Op basis van art. 39 Mbw gelden de artikelen 34 t/m 38 ook voor de winning van aardwarmte en 
het opslaan van stoffen met uitzondering van CO2. Wij hebben dus een vergelijkbaar adviesrecht 
voor opslagplannen. In de praktijk beperkt dit zich tot de gasopslag Norg. Hierover hebben wij 
de afgelopen jaren diverse malen geadviseerd. Opslagplannen voor overige gassen zijn niet aan 
de orde, omdat een mijnbouwer eerst over een opslagvergunning dient te beschikken, en dat is 
(nog) niet het geval (zie hiervoor onder het kopje ‘opslagvergunning’). 
 
Injectie productiewater 
Voor de injectie van afvalwater, het zogenaamde productiewater dat vrijkomt bij gaswinning en 
oliewinning, is geen opslagvergunning of opslagplan nodig is (art. 28c van het Mijnbouwbesluit). 
Wel valt injectie onder de Wabo. Bij aanvraag om een (verandering van) de 
omgevingsvergunning wordt een waterinjectiemanagementplan ingediend. Hierin staat onder 
welke omstandigheden het water wordt geïnjecteerd (druk, hoeveelheid, samenstelling etc.). 
Het SodM adviseert hierover aan de minister en houdt toezicht op de uitvoering hiervan.  
Voor deze vergunning geldt adviesrecht voor de gemeenten, maar niet voor de provincie. In 
deze gevallen moet de provincie voor zover de aanvraag betrekking heeft op het ondergronds 
opslaan van afvalstoffen toetsen of een verklaring van geen bedenkingen kan worden verleend. 
Die kunnen wij alleen weigeren op grond van milieuoverwegingen, wat in de praktijk neerkomt 
op een toetsing aan de injectie-bepalingen in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3). In geval van 
weigering wordt de vergunning niet verleend.  
Ook adviseert de provincie zoals gebruikelijk in de procedures voor milieueffectrapportages 
(MER).  Vandaar dat het college wel advies heeft uitgebracht over de vrijwillige MER voor de 
voorgenomen injectie van afvalwater in Zuidoost-Drentse gasvelden door de Nederlandse 
Aardolie Maatschappij B.V (NAM).In het vervolg van dit proces blijft de provincie adviseren.  
 
Overig 
Behalve over de hiervoor genoemde onderwerpen, adviseert het college van GS de minister ook 
voorafgaand aan het vaststellingsbesluit (van de operationele strategie) voor de gaswinning uit 
het Groningenveld, omdat de winning uit dit veld ook invloed heeft in delen van Noord-
Drenthe.4 Hetzelfde geldt voor onze advisering over de winningsplannen voor de zoutwinning 
door Nedmag in Groningen, omdat de bodemdalingscontour van deze activiteit net tot over de 
provinciegrens reikt. 

 
3 Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning, tijdelijke leidraad voor adressering mbb. 
24.1.p, versie 1.2, SodM, 1 februari 2016. 
4 Art. 52d lid 6 Mijnbouwwet. Hoewel de provincie Drenthe strikt formeel niet valt onder het gebied waarop de operationele 
strategie betrekking heeft, worden wij wel op dezelfde voet als GS van de provincie Groningen bij de besluitvorming betrokken). 



 
Vanuit het Besluit omgevingsrecht (Art. 6 lid 3) heeft de provincie nog een adviesrol met 
betrekking tot de omgevingsvergunning voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 
boorgat5.  
 
Tenslotte heeft een aantal malen een internetconsultatie plaatsgevonden over aanpassing van 
de Mbw. Hierop wordt door ons gereageerd, veelal in IPO-verband, soms ambtelijk en soms 
bestuurlijk. Niet alle wijzigingen worden door de minister ter consultatie voorgelegd. 
 
 
 
BEOORDELINGSGRONDEN IN DE MIJNBOUWWET 
De mijnbouwwet geeft een beperkt aantal wettelijke gronden op basis waarvan de minister een 
vergunning geheel of gedeeltelijk kan weigeren dan wel op basis waarvan hij voorschriften aan 
een vergunning kan verbinden (o.a. de artikelen  7, 8, 9 van de Mbw). Hieruit volgt dat de 
minister bij zijn besluit uitsluitend die wettelijke gronden kan betrekken en dat alleen die 
gronden kunnen leiden tot eventuele voorschriften bij het besluit op een aanvraag. Bij 
advisering door het college van GS kunnen dus ook alleen die onderdelen meewegen die 
betrekking hebben op de wettelijke gronden. Dat neemt niet weg dat het college vrij is om 
adviezen uit te brengen over andere aspecten, ook al kunnen die  formeel juridisch  nooit leiden 
tot het opnemen van een voorschrift in het besluit van de minister. 
 
De wettelijke beoordelingsgronden  
De minister kan op basis van art. 9 Mbw een aanvraag weigeren of beperkingen/voorschriften 
verbinden aan de vergunning op de volgende punten (het wettelijk toetsingskader): 
1. financiële of technische mogelijkheden van de aanvrager (dit in relatie met (on)bekende 
risico’s in het gebied of van de winning, mogelijke calamiteiten en binnenkort ook de noodzaak 
tot opruiming na beëindigen van de activiteiten6; 
2.  wijze van opsporen of winnen (o.a. te gebruiken technieken, hulpmiddelen of stoffen); 
3. gebrek aan efficiëntie en (maatschappelijke) verantwoordelijkheidszin waarvan de aanvrager 
eerder heeft blijkgegeven; 
4. als een keuze gemaakt moet worden bij gebleken gelijkwaardigheid van twee aanvragen in 
het belang van het doelmatig en voortvarend opsporen en winnen; 
5. indien opsporing of winning in een gebied niet is toegestaan of niet toe kan worden gestaan 
(gebied, diepte, soort delfstof of aardwarmte); 
6. indien de minister een gebied niet geschikt acht in verband met: 
- de veiligheid voor omwonenden of het voorkomen van schade aan gebouwen of 
infrastructurele werken; 
- planmatig gebruik of beheer van de ondergrond met betrekking tot delfstoffen, aardwarmte, 
grondwater met het oog op de winning van drinkwater en mogelijkheden tot opslag van 
stoffen; 
- nadelige gevolgen voor het milieu; 
- nadelige gevolgen voor de natuur. 
 
ADVISERING GS 

 
5 Art. 6 lid 3: Met betrekking tot een aanvraag ten aanzien van een mijnbouwwerk, indien die aanvraag betrekking heeft op de 
aanleg, wijziging of uitbreiding van een boorgat of het winnen van delfstoffen of aardwarmte waarvoor Onze Minister van 
Economische Zaken het bevoegd gezag is, wordt als adviseur aangewezen gedeputeerde staten van de provincie waar het 
project geheel of gedeeltelijk zal worden of wordt uitgevoerd. 
6 Hiervoor is een nieuwe wijziging van de Mbw in voorbereiding 



Het college adviseert op die onderdelen, welke de minister kan laten doorwerken in zijn besluit 
over de vergunning, maar ook op onderdelen die zij wenselijk dan wel van belang achten. Dat 
zijn de niet-wettelijke beoordelingsgronden die vaak betrekking hebben op communicatie, 
schade door mijnbouw en transparantie van procedures 
De toelichting op art. 2.5 van het Besluit omgevingsrecht zegt hierover het volgende. 
‘Het adviesrecht heeft betrekking op provinciale belangen. Naast gedeputeerde staten 
hebben burgemeester en wethouders van de gemeente waar het project wordt 
uitgevoerd, een algemeen adviesrecht als de Minister van Economische Zaken de 
omgevingsvergunning verleent. Gelet hierop is het van belang dat gedeputeerde 
staten zich beperken tot provinciale belangen om overlap te voorkomen tussen deze 
adviezen. Het begrip ‘provinciale belangen’ strekt zich om te beginnen in elk geval uit 
tot de belangen die bij of krachtens de wet aan de provincies zijn toevertrouwd (artikel 
1:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht en memorie van toelichting, 
Kamerstukken II, 1988/89, 21221, nr. 3, blz. 34) zoals de belangen die worden 
gediend met stiltegebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en luchthavens van 
regionale betekenis (zie de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel 
Omgevingswet, Kamerstukken II, 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 103). Verder is de  
vraag wat een provinciaal belang is, mede afhankelijk van de bestuurlijke context in de 
desbetreffende provincie op een bepaald moment (zie de memorie van toelichting bij 
het wetsvoorstel Omgevingswet, Kamerstukken II, 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 78). 
Dit betekent dat hetgeen als provinciaal belang wordt aangemerkt naar tijd en plaats 
uiteen kan lopen, mede afhankelijk van de keuzes die provincies zelf hebben gemaakt.’ 
 
Resultaten van advisering door GS 
Met betrekking tot de aspecten die betrekking hebben op het wettelijk toetsingskader heeft de 
minister in meer of mindere mate de adviezen gevolgd. Wat betreft de niet-wettelijke 
beoordelingsgronden  merken we het volgende op: 
Schadevergoeding: Dit valt buiten het wettelijk toetsingskader van Mbw voorzover het de 
verplichting betreft tot het vergoeden van schade. Schadevergoeding door de mijnbouwer 
wordt geacht geregeld te worden via het Burgerlijk Wetboek. Anders is het waar het gaat om 
het voorkomen van schade en de afhandeling van schade. Het voorkomen van schade maakt wel 
deel uit van het wettelijk toetsingskader en dat zullen wij nadrukkelijker in onze advisering 
betrekken. Wat betreft de schade-afhandeling is er vanaf het begin door ons aangedrongen op 
een onafhankelijke schadebeoordeling en afhandeling met als uitgangspunt een gelijke 
behandeling van inwoners. Dit heeft geleid tot de instelling van de Commissie Mijnbouwschade 
(CM) en de daarbij behorende protocollen voor de onafhankelijke afhandeling van 
schademeldingen als gevolg van diverse vormen van mijnbouw. Wij waren daar kritisch op (met 
name vanwege een andere regeling dan bij het Groningenveld en de blijvende positie van de 
mijnbouwondernemingen). Wij blijven het kritisch volgen en hopen dat de praktijk onze 
bestaande zorgen zal wegnemen.  
Ook de laatste drie hiervoor genoemde zaken (lusten/lasten, communicatie en transparantie) 
vallen buiten het wettelijk toetsingskader van de Mbw. Ook hiervoor is door ons vele malen 
aandacht gevraagd. Dit heeft op een aantal punten ook zeker tot verbeteringen geleid. Wij 
blijven ook hier kritisch en zullen niet nalaten deze punten indien nodig tot verdere actie te 
brengen.  
 
Voortgang 
Het college zal op bovengenoemde punten blijven adviseren.  



Hoewel de provincie zich volop inzet  de overgang naar het opwekken en het gebruiken van 
duurzame energie te stimuleren om die transitie zo snel mogelijk te doen verlopen, blijft het 
gebruik van gas de komende jaren nog noodzakelijk. Dat moet echter op een verantwoorde 
wijze gebeuren en in een verantwoord tempo. Wat dat laatste betreft, zijn wij er altijd duidelijk 
over geweest dat de compensatie van het sluiten van het Groningenveld niet bij de kleine 
gasvelden moet plaatsvinden.  
 
Overzicht toekomstige ontwikkelingen en monitoring 
De minister informeert ons over nieuwe winningsplannen en (vervolg)stappen in een procedure 
zodat de procedure en onze advisering tijdig kunnen worden ingepland. Echter, met betrekking 
tot winningsplannen gaat dit met een grote mate van onzekerheid gepaard. Enerzijds kunnen 
bedrijven een toekomstig winningsplan aankondigen en alsnog besluiten het niet in te dienen7, 
anderzijds staat het een bedrijf vrij een plan in te dienen wanneer hen dat voor hun 
bedrijfsvoering uitkomt8. Dit kan te maken hebben met personele capaciteit, economische 
omstandigheden, maar vaak ook met nieuwe gegevens die beschikbaar zijn gekomen, zoals 
door een recente nabijgelegen winning. Daarnaast is het soms nodig dat de minister voor een al 
ingediend plan nog aanvullende informatie vraagt aan het bedrijf. Ook dat leidt tot 
onzekerheid of en wanneer ons een adviesaanvraag van de minister zal bereiken. 
Wij streven ernaar door onze directe contacten met de mijnbouwbedrijven en het ministerie zo 
goed mogelijk op de hoogte te zijn van voorziene nieuwe winningsplannen en hun tijdstip van 
verschijnen. 
 
 
 

 
7 B.v. in geval van Annerveen, waarvan lang een ge-update winningsplan werd voorzien voor de laatste fase van de gaswinning, terwijl 
recentelijk is aangekondigd dat de winning in 2021 zal worden beëindigd. 
8 Zoals in geval van de velden Boergrup-Lombok, die al sinds 2017 ‘op het lijstje’ van EZK stonden als mogelijk nieuw plan en 
RCR-procedure. 


