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Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Gemeente Tynaario
T.a.v. de heerThijsen en de heer Van Nieukerken 
Postbus 5 
9480 AA VRIES

Datum 27 november 2020
Betreft Reactie op uw brief 'Zorgen over mijnbouw in Noord-Drenthe'

Geachte heer Thijsen en heer Van Nieukerken,

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van uw brief van 23 september jl. Ik 
deel uw mening dat vertrouwen in de overheid van zeer groot belang is. Via deze 
weg geef ik graag mijn reactie op uw schrijven.

Schadeafhandel/ng
Als minister van Economische Zaken en Klimaat vind ik het belangrijk dat schade 
door mijnbouw op eenvoudige en laagdrempelige wijze kan worden verhaald en 
dat de afhandeling van schade als rechtvaardig en bevredigend wordt ervaren. 
Daarom werk ik aan een landelijke aanpak, waarbij burgers en kleine bedrijven 
schademeldingen voor een onafhankelijke beoordeling kunnen indienen bij de 
Commissie Mijnbouwschade. Op dit moment kunnen alleen nog mogelijke schades 
als gevolg van de winning of opslag van olie- of gas in kleine velden bij de 
Commissie Mijnbouwschade worden gemeld. Ik streef ernaar om dit op korte 
termijn uit te breiden naar zoutwinning, aardwarmte en steenkolenwinning. 
Hierover ben ik met de verschillende sectoren in gesprek.

Omdat het aantal schademeldingen in Groningen en de ernst daarvan van een 
geheel andere orde is dan die van andere mijnbouwactiviteiten in Nederland, is er 
een aparte schaderegeling ingesteld voor gaswinning uit het Groningenveld en de 
gasopslag in Norg. De bijzondere situatie in Groningen rechtvaardigt de 
uitzonderlijke en vergaande stap om een wettelijk bewijsvermoeden toe te passen 
en de schadeafhandeling te beleggen bij de overheid via het Instituut 
Mijnbouwschade Groningen. Daarbij speelt mee dat de bepaling van het niveau 
van de winning van gas uit het Groningenveld steeds meer een aangelegenheid is 
geworden van het Rijk, waardoor ook de afhandeling van de gevolgen van de 
gaswinning uit het Groningenveld (schade en versterking) steeds meer een zaak 
van de overheid geworden. Voor een dergelijke uitzonderlijke en vergaande 
schaderegeling voor overige mijnbouwactiviteiten ontbreekt een voldoende 
rechtvaardiging. Dit laat onverlet dat burgers en kleine bedrijven die schade 
hebben als gevolg van overige mijnbouwactiviteiten dit via de landelijke aanpak 
vergoed kunnen krijgen.
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Bewoners uit het grensgebied met Groningen, zoals uit gemeente Tynaario, 
kunnen met schademeldingen zowel bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen 
als bij de Commissie Mijnbouwschade terecht. De instanties zullen de 
schademeldingen waar nodig naar elkaar doorsturen. Schademeldingen in het 
effectgebied van het Instituut Mijnbouwschade Groningen zullen in eerste instantie 
door het Instituut Mijnbouwschade Groningen worden opgepakt. Mocht uit het 
deskundigenonderzoek van het Instituut Mijnbouwschade Groningen blijken dat de 
schade (gedeeltelijk) is veroorzaakt door één of meerdere andere 
mijnbouwactiviteiten dan gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag in 
Norg, dan zal het schadegeval (gedeeltelijk) worden overgedragen aan de 
Commissie Mijnbouwschade. De Commissie Mijnbouwschade zal bij haar advies 
gebruik maken van het deskundigenonderzoek dat is uitgevoerd voor het Instituut 
Mijnbouwschade. Met deze werkwijze willen het Instituut Mijnbouwschade 
Groningen en de Commissie Mijnbouwschade voorkomen dat schademeldingen uit 
het grensgebied met Groningen tussen wal en schip belanden en dat inwoners met 
schade blijven zitten.

Meetnetwerk KNMI
Inderdaad is het netwerk van gebouwsensoren in Groningen niet meer 
operationeel. Wel heeft NAM de bewoners van gebouwen met een sensor de 
mogelijkheid gegeven de sensor te behouden. Een aantal bewoners heeft hier 
gebruik van gemaakt, bij anderen is of wordt de sensor verwijderd. Het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat zal met het KNMI in overleg treden om te 
bezien of het technische meerwaarde heeft de data uit de behouden sensoren 
alsnog te gebruiken in aanvulling op netwerk van sensoren dat KNMI opereert.

In de motie van Mulder en Sienot van 11 maart 2020, Kamerstuk 33 529 nr. 733, 
heeft de Kamer overwogen dat onafhankelijke metingen door een fijnmazig met 
de regio afgestemd netwerk nodig zijn. Mij is verzocht om met het KNMI, 
gemeenten en provincies daarover afspraken te maken. Ik hecht eraan dat de 
feiten ten aanzien van seismische monitoring beschikbaar en toegankelijk zijn en 
passend bij de activiteiten in het gebied. Om die reden heb ik het KNMI gevraagd 
om een evaluatie op te stellen van het huidige netwerk en de reeds voorziene 
uitbreidingen daarvan en tevens rekening te houden met ontwikkelingen in een 
gebied zoals geothermie. De evaluatie is inbreng voor de gesprekken rriet 
provincies en gemeenten. Ik verwacht de Tweede Kamer in het eerste kwartaal 
van 2021 te kunnen informeren over de uitkomsten.

Ons kenmerk
DGKE/ 20273148

Pagina 2 van 3



,
:;P

,
. ;)•

■

■ / 
; J

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie

Tot slot vraag u in uw brief aandacht voor de waardedalingsregeiing van het IMG. 
Per 1 september jl. de waardedalingsregeiing van kracht is gegaan. Het IMG heeft 
hier uitgebreid over gecommuniceerd op haar website^ en via andere kanalen.
Ook is de Kamer uitvoerig geïnformeerd^ over de werkwijze^ en start“’ van deze 
regeling.
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Met vriendelijke groet,

C
Eric Wiebes
Minister van Economische Zaken en Klimaat

' https;//www.schadedoormiJnbouw.nl/waardedalingsregeling 
^ Kamerstuk 35 2S0, nr. 42 
= Kamerstuk 33 529, nr. 767.
■* Kamerstuk 33 529, nr. 790
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