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Onderwerp: Voortgang aanpak landelijke afhandeling mijnbouwschade

Geachte raadsleden,

In de brief van 20 december 2019 heeft de Minister de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken 
rondom schade afhandeling en de gaswinning uit kleine velden. De Minister heeft een schadeprotocol, 
een instellingsbesluit Commissie Mijnbouwschade en een overeenkomst voorbereid met de 
mijnbouwondernemingen die actief zijn in de kleine velden. 

De komende maanden vindt de inrichting van de Commissie Mijnbouwschade plaats zodat deze vanaf 
medio 2020 daadwerkelijk zijn werk kan doen. 

Zoals u weet hebben wij geijverd voor het hanteren van het wettelijk bewijsvermoeden zoals dat ook voor 
schade ten gevolge van gaswinning uit het Groningenveld geldt. In 2019 zijn wij intensief betrokken 
geweest bij de voorbereiding van het Tcbb advies1. Evenals IPO en VNG recent laten weten, zijn wij 
teleurgesteld dat de Minister het wettelijk bewijsvermoeden voor schadeafhandeling kleine velden niet 
toepast zoals voor de gaswinning in Groningen.

Ontzorgen van de burger 
De Minister geeft invulling aan dit beginsel doordat de Commissie Mijnbouwschade de bewijslast oppakt 
en de burger hiermee wordt ontzorgd. Concreet betekent dit dat de burger een aantal feitelijke zaken 
dient aan te geven over de schade maar dat hij niet hoeft aan te tonen waardoor de schade volgens hem 
is veroorzaakt. 

Wij zien dat de Minister de burger centraal stelt zoals ook in het eerdergenoemde Tcbb advies is 
omschreven. Uiteraard blijven wij kritisch op de uitwerking hiervan in de praktijk. De Minister heeft 
toegezegd de Tweede Kamer in april van dit jaar over de voortgang te informeren. 

Eén schadeloket 
Met bovengenoemde besluiten heeft de Minister de basis gelegd voor een landelijke aanpak - onder 
publieke regie - voor schadeafhandeling als gevolg van gaswinning uit kleine velden. De bovengenoemde 
documenten vormen ook de basis voor de schade afhandeling in de andere mijnbouwsectoren, zoals 
zout. 

11 Tcbb. (2019). Advies Landelijke Aanpak Afhandeling Mijnbouwschade en Schadeprotocol Gaswinning uit Kleine 
Velden op Land.
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In de voorbereidende adviesronde in verband met het gewijzigd winningsplan van Nedmag, eind 
november vorig jaar, is regionaal aangedrongen bij de Minister op vaststelling van een schadeprotocol 
voor zout vóórdat de Minister een ontwerpbesluit ter inzage legt. 

Kamervragen van Kamerlid Beckerman over gebouwsensoren. 
Recent zijn er vragen aan de Minister gesteld en ook berichten in de krant verschenen over de 
ontmanteling van het sensorennetwerk. De sensoren zijn door NAM gebruikt om wetenschappelijke 
gegevens mee te verzamelen ten tijde van een beving. Deze sensoren werden betaald door NAM, maar 
geïnstalleerd, beheerd en geanalyseerd door TNO. TNO heeft aangegeven dat de gebouwsensoren geen 
wetenschappelijke waarde (meer) hebben. 

Er is in regionaal verband contact met de NAM over deze gebouwsensoren en u wordt geïnformeerd 
zodra hier duidelijkheid over komt. 

Over de verdichting van het meetnetwerk bent u geïnformeerd bij brief van 14 juni 2019. Er zijn in dat jaar 
twee versnellingsmeters bijgeplaatst bij Eleveld en Vries-Zuid. 

Zoals toegezegd wordt later dit jaar een informatiebijeenkomst met uw raad belegd als de concrete 
invulling van het schadeprotocol en de Commissie Mijnbouwschade gestalte krijgt. 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris burgemeester
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