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Inhoud

• Stand van zaken fysieke schade.

• Waardedalingsregeling.

• Vergoeding van immateriële schade.

• Samenwerking Commissie Mijnbouwschade.

• Beantwoording van uw Vragen. 
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Stand van 
zaken 
afhandeling 
fysieke schade.
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Schade-afhandeling

Er is in totaal 565 miljoen euro vergoeding toegekend voor fysieke schade.
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Schade-afhandeling gemeente Tynaarlo
(afgelopen week)
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http://www.schadedoormijnbouw.nl/dashboard


Schade-afhandeling gemeente Tynaarlo

Jaar Aantal meldingen 

2018 193

2019 596

2020 2.272

2021 1.053

Totaal 4.114

• Bij 96% van de meldingen in de gemeente Tynaarlo wordt een besluit tot schadevergoeding toegekend.

• Er is in totaal 24,7 miljoen euro schadevergoeding toegekend in de gemeente Tynaarlo.
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Onderzoeken naar complexe dossiers:

• Diepe bodemdaling en –stijging (onderzoek TNO / TU Delft).

Geen meldingen “on hold” in gemeente Tynaarlo. 

• Eenduidigheid van adviesrapporten. 

(172 Meldingen “on hold” in gemeent Tynaarlo)

• Mestkelders (panel mestkelders, Prof. mr. N.S.J. Koeman).

• Zetting- en zakkingsschade (Ir. P.C. van Staalduinen).

Besluit van het IMG over deze dossiers eind deze maand.

Stand van zaken fysieke schade
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Stand van zaken fysieke schade
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Waardedalings
-regeling voor 
woningen.
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• Het waardedalingsgebied is vastgesteld door vergelijking van de verkoopprijzen.  

Woningen in delen van de provincie Friesland, Drenthe, Gelderland, Zeeland en 

Flevoland werden vergeleken met die van vergelijkbare woningen in Groningen en 

Drenthe waar in een postcode ten minste één woning met erkende 

mijnbouwschade stond.

• Niet de erkende mijnbouwschade, niet de bevingen, maar puur de verkoopprijzen 

legden in een deel van het gebied een verschil bloot in waardeontwikkeling.

• Uit de gegevens bleek dat er geen waardedaling heeft plaatsgevonden voor 

woningen in de gemeente Tynaarlo.

Waardedalingsregeling
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Vergoeding 
van 
immateriële 
schade.
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• Schade die iemand lijdt in de vorm van pijn, verdriet, gederfde levensvreugde of 

geestelijk leed.

• Hoogstpersoonlijk en tegelijk voor zeer grote aantallen: tienduizenden.

• Qua omvang (aantal mensen) en inhoud (aansprakelijkheid NAM afwikkelen) 

unieke procedure in Nederland.

• Geen compensatie voor “overheidsfalen van on-Nederlandse proporties”.

Vergoeding van immateriële schade
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• Hoofdlijnen regeling ontwikkeld: digitale aanvraagprocedure, aangevuld met 

persoonlijke vragenlijst.

• Meewegen van locatie, omvang schade, behandelduur en veiligheid.

• Bedragen van 1.500, 3.000 en 5.000 euro vergoeding. Bij hoge uitzondering een 

hogere vergoeding.

• Ook huurders en kinderen komen in aanmerking voor de regeling.

• Start eind tweede kwartaal 2021 met 100 adressen (gefaseerde invoering).

Stand van zaken immateriële schade
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Samenwerking 
Instituut 
Mijnbouwschade 
Groningen en 
Commissie 
Mijnbouwschade.
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Sinds 1 juli 2020 kunnen inwoners 

schade melden bij de Commissie 

Mijnbouwschade als zij vermoeden 

schade te hebben door gas- of 

oliewinning uit kleine velden

Groningers en Drenten die schade 

hebben door bodembeweging door 

gaswinning in het Groningenveld en de 

gasopslag kunnen dit melden bij het 

Instituut Mijnbouwschade Groningen.

IMG en CM werken  aan een  goede geruisloze overdracht van aanvragen die 

toebehoren aan de ander; (‘no wrong door’ principe). Dit kan voorafgaand aan de 

procedure of bij aanvraag/melding, maar ook na het raadplegen van een deskundige.
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✓ IMG-Steunpunten voor inwoners met vragen over 

mijnbouwschade en schaderegelingen. 

✓Dichtstbijzijnde steunpunt: de Badde, 

Annerveenschekanaal. Open maandagen van 13:00 

tot 17:00 uur (Vanwege coronamaatregen nu nog 

gesloten.)

✓ Inwoners kunnen nu en straks terecht op 

www.schadedoormijnbouw.nl / 0800 4444 111 en 

kunnen eventueel vragen om een huisbezoek van 

een zaakbegeleider.

Steunpunten
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