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Op 16 december 2020 hebben wij u raad geïnformeerd over diverse ontwikkelingen in het dossier 
mijnbouw. Omdat het al enige tijd geleden is willen we u raad informeren over de ontwikkelingen die de 
afgelopen periode hebben plaatsgevonden. In alle mijnbouw dossiers streven we er naar om een 
eenduidige (1 loket voor alle mijnbouw schades)), rechtvaardige, ruimhartige (schade) regeling te krijgen 
die recht doet aan onze inwoners. 
  
Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)  
Het IMG heeft sinds 1 juli 2020 tot taak om schade af te handelen die is ontstaan door beweging van de 
bodem als gevolg van het winnen van gas uit het Groningenveld of als gevolg van de gasopslag Norg 
(www.schadedoormijnbouw.nl). Als gevolg van nieuwe technische en praktische inzichten heeft het IMG 
in mei 2021een vernieuwde aanpak in de schade-afhandeling aangekondigd. Het gaat daarbij om 
vernieuwde aanpak met verschillende maatregelen zoals:  
1. Een nieuwe afbakening van het gebied voor het wettelijk bewijsvermoeden;  
2. Een aanpassing van het beoordelingskader schademeldingen;  
3. Een keuze tussen maatwerk en een forfaitaire regeling voor afhandeling schademelding.  
  
Als regionale overheden van Groningen en Noord Drenthe hebben we gezamenlijk gereageerd op deze 
nieuwe werkwijze. We hebben het IMG aangegeven dat het belang van inwoners voorop moet worden 
gesteld in de afhandeling van schademeldingen. We blijven benadrukken dat inwoners recht hebben op 
een rechtvaardige en ruimhartige schadebeoordeling. Ook blijven we ons inzetten op eenduidige schade-
afhandeling voor gecombineerde mijnbouwactiviteiten.  
  
Steunpunten en schaderegelingen IMG  
Vanaf januari 2021 is in De Badde in Annerveenschekanaal een steunpunt van het IMG gevestigd waar 
inwoners iedere maandag tussen 13.00 en 17.00 uur terecht kunnen met vragen over mijnbouwschade 
en schaderegelingen.  
  
Waardedalingsregeling 
Op grond van de waardedalingsregeling kunnen eigenaren binnen bepaalde postcodegebieden een 
vergoeding aanvragen als hun woning minder waard is geworden door aardbevingsschade.  
Binnen de gemeente Tynaarlo is in 2022 alleen het postcodegebied 9474 aangewezen waar het IMG 
schade ,door waardedaling of verminderde waardeontwikkeling, vergoedt.  
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Immateriële gevolgschade 
In november 2021 heeft het IMG de regeling Immateriële Schade (IMS) gelanceerd. Het doel van de 
vergoeding van immateriële schade is verzachting en erkenning te bieden voor inwoners die wonen of 
hebben gewoond in het effectgebied waar het bewijsvermoeden van toepassing is (geweest) vanaf de 
beving in Huizinge op 16 augustus 2012. De regeling wordt gefaseerd opengesteld.  
 
Commissie Mijnbouwschade  
Naast het Instituut Mijnbouwschade Groningen is er op 1 juli 2020 ook een Commissie Mijnbouwschade 
opgericht (www.commissiemijnbouwschade.nl). Bij deze commissie kan  
alle mijnbouwschade worden gemeld die wordt veroorzaakt door zoutwinning, gasopslag en gaswinning 
in kleine gasvelden. De Commissie Mijnbouwschade heeft vorig jaar juli met het IMG afspraken gemaakt 
over het overdragen van schademeldingen. Het IMG beoordeelt in eerste instantie de schades als gevolg 
van gaswinning. Het IMG maakt daarbij gebruik van het wettelijk bewijsvermoeden. Wanneer het IMG 
beoordeelt dat de schade niet door gaswinning door het Groningenveld of de gasopslag Norg 
veroorzaakt, dan draagt het IMG de schademelding over aan de Commissie Mijnbouwschade. Vanaf 1 
november 2021 kan schade ontstaan als gevolg van zoutwinning ook worden gemeld bij de Commissie 
Mijnbouwschade.  
  
Zoutwinning Nedmag  
In de zomer van 2021 hebben we bij de rechtbank in Den Haag beroep aangetekend tegen het definitieve 
instemmingsbesluit winningsplan Nedmag. Aanleiding voor het beroep is dat onze in 2020 ingediende 
zienswijzen ten aanzien van de risico’s, onzekerheden en financiële zekerheidsstelling onvoldoende zijn 
meegenomen en gemotiveerd in het definitieve instemmingsbesluit.  
Op 28 juni behandelt de rechtbank in Den Haag het beroep tegen het instemmingsbesluit. 
Eerst zijn de standpunten van alle partijen en het verdere verloop van de procedure besproken met de 
daarvoor benoemde Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening 
(STAB) als deskundige. In de beroepsprocedure hebben we afstemming met de andere overheden in de 
regio en trekken we samen op met de gemeente Aa en Hunze 
  
Gaswinning Westerveld/kleine velden  
In 2018 en 2021 hebben we samen met de gemeenten  Aa en Hunze,  Assen, Noordenveld, Midden 
Drenthe en de gemeente Westerkwartier respectievelijk beroep en een aanvullend beroep aangetekend 
tegen het definitieve instemmingsbesluit winningsplan Westerveld.  
Eind december 2020 droeg de Raad van State de minister van EZK en de NAM in een tussenuitspraak al 
op om de risico’s van de gaswinning beter in kaart te brengen. Eind april 2021 heeft de minister dit nader 
gemotiveerd in het definitieve het instemmingsbesluit en een voorschrift hierop aangepast. Het gasveld 
Eleveld is na de nieuwe berekening in een hogere risicocategorie terecht gekomen. Daarnaast moet de 
NAM voor de gebieden Eleveld en Vries-Zuid binnen 12 maanden een representatieve steekproef doen 
naar de staat van woningen, om eventuele latere schade goed in kaart te kunnen brengen. Hier moet 
binnen 9 maanden een plan van aanpak voor komen. Voor nieuwe putten moet de NAM bovendien een 
wijziging van het winningsplan indienen.  
Op 26 januari jl. heeft de Raad van State een uitspraak gedaan waarbij is geconstateerd dat de minister 
van EZK het instemmingsbesluit voldoende heeft hersteld. Met deze uitspraak kan de NAM verdergaan 
met het winnen van gas uit de kleinere velden rondom Assen.  
   
Gaswinning Groningenveld  
In het kader van het vaststellingsbesluit Groningenveld 2021-2022 hebben we vorig jaar bij de minister 
van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zowel een advies uitgebracht als een zienswijze ingediend. 
Daarbij hebben we nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de noodzaak van een ruimhartige, 
onafhankelijke en rechtvaardige schade-afhandeling voor inwoners ongeacht de aard en locatie van de 
mijnbouwactiviteiten. En dat er sprake moet zijn van gelijke rechtsbedeling voor inwoners.  
Op 6 januari 2022 is door de minister van EZK een mogelijke verhoging van de gaswinning in het 
Groningenveld voor het gasjaar 2021-2022 aangekondigd. Naar aanleiding hiervan hebben we samen 
met de gemeente Tynaarlo, de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe de nieuwe 
staatssecretaris van mijnbouw, de heer J.A. Vijlbrief aangegeven dat dit besluit ook de inwoners van 
Noord-Drenthe raakt. En dat er gewaakt moet worden voor een verschil en daarmee een tweedeling 
tussen Groningen en Drenthe als het gaat om regelingen voor schadeafhandeling als gevolg schade door 
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gaswinning in het Groningerveld. Want verschil hierin leidt tot onduidelijkheid, onrust en aantasting van 
het vertrouwen onder de inwoners van Noord Drenthe.  
Tevens hebben we de staatssecretaris uitgenodigd om op korte termijn met ons in gesprek te gaan om 
de problematiek m.b.t. mijnbouw in Drenthe te bespreken.  
  
Aardbeving Wildervank  
Op 30 maart 2021 heeft een aardbeving plaatsgevonden bij Veendam-Wildervank, in de gemeente 
Veendam. Het KNMI stelde de kracht van de aardbeving vast op M=1,5 op de schaal van Richter.  
De aardbeving houdt verband met de gaswinning uit het Annerveen-gasveld, een klein gasveld.  
De Commissie Mijnbouwschade behandelt schademeldingen door gaswinning uit kleine gasvelden. Maar 
omdat dit veld valt onder het effectgebied van het Groningenveld behandelt de IMG de schademeldingen 
uit dit gebied.  
De NAM is op 30 juni 2021 gestart met de eerste stap om het Annerveen gasveld te sluiten.  
Door het stopzetten van de productie zal de seismiciteit geleidelijk afnemen en blijft er nog kans op een 
bevingen. Het landelijk schadeprotocol kleine velden blijft daarom onverminderd van kracht.  
 
Motie inzake stopzetting gaswinning kleine velden  
Naar aanleiding van het instemmingsbesluit winningsplan Westerveld hebben de gemeenten Aa en 
Hunze, Noordenveld, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo op 7 april 2021 gezamenlijk moties inzake stop 
gaswinning aangeboden aan de minister van EZK. Daarop heeft de minister eind april 2021 de 
gemeenten meegedeeld dat wordt afgezien van de moties, omdat het instemmingsbesluit inhoudelijk is 
beoordeeld op grond van de relevante wet- en regelgeving en het geldende kabinetsbeleid. Volgens de 
minister wordt in lijn met het kabinetsbeleid gas in Nederland gewonnen als dat veilig kan. Daarvan is in 
dit geval volgens de minister sprake.  
 
 Bezoek minister EZK aan de regio  
Op verzoek van de gemeenten Aa en Hunze, Noordenveld, Tynaarlo, Westerkwartier en de provincie 
Drenthe heeft de toenmalige minister Blok van EZK op 27 september 2021 een werkbezoek aan Noord 
Drenthe gebracht om te praten over schadeafhandeling als gevolg van mijnbouwactiviteiten.  
Aanleiding hiervoor zijn de verschillende regelingen en wijzigingen in de schadebehandelingen welke 
zorgen voor onduidelijkheid en ongelijkheid en onbegrip bij inwoners.  
In het gesprek is ook aandacht gevraagd voor het feit dat meerdere inwoners mijnbouwschade 
ondervinden door gestapelde mijnbouwactiviteiten, maar niet in aanmerking komen voor de 
waardedalingsregeling en de subsidieregeling Verduurzaming en Verbetering Groningen.  
Daarom hebben we aangedrongen op het beschikbaar stellen van (subsidie)regelingen voor deze 
inwoners. Zodat deze ingezet kunnen worden voor het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen. Helaas 
heeft dit nog niet geleid tot concrete toezeggingen, en daarom blijven we hier samen met de andere 
gemeenten in Noord Drenthe op inzetten bij het ministerie van EZK en Binnenlandse Zaken en 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).  
  
Ondergrondse energieopslag  
Op 12 oktober 2021 heeft de toenmalige staatssecretaris van Klimaat en Energie het rapport 
'Ondergrondse energieopslag in Nederland 2030-2050' gepubliceerd.  
 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/10/12/aanbieden-studie-ondergrondse-
energieopslag-in-nederland-2030-2050.  
 
Daarbij gaat het o.a. om opslagcapaciteit voor waterstof in Nederlandse gasvelden en 
zoutstructuren/cavernes.  
N.a.v. hiervan is de regio Drenthe eind 2021 ambtelijk geïnformeerd dat het ministerie van EZK een 
beleidskader voor ondergrondse energieopslag gaat ontwikkelen. In het najaar van 2022 wordt hiervoor 
een brede bijeenkomst georganiseerd met decentrale overheden om een opzet voor een plan van 
aanpak te bespreken.  
  
Vanuit de regio en de gemeente blijven we de ontwikkelingen m.b.t ondergrondse opslag van energie of 
andere ondergrondse opslag volgen en zullen u hierover tijdig informeren.   
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/10/12/aanbieden-studie-ondergrondse-energieopslag-in-nederland-2030-2050
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/10/12/aanbieden-studie-ondergrondse-energieopslag-in-nederland-2030-2050


 
 
 
 

Pagina 4  
 
 

 
 
 
Verkoop kleine gasvelden door de NAM  
Op 26 oktober 2021 heeft de NAM gepubliceerd dat zij haar operationele structuur aanpast om op termijn 
de kleine velden te kunnen verkopen. Het is de bedoeling dat de kleine gas- en olievelden op land en op 
zee worden ondergebracht in vier nieuwe BV’s, waar op termijn een nieuwe eigenaar voor kan worden 
gezocht. Het Groningenveld en de ondergrondse opslagen in Norg en Grijpskerk vormen geen onderdeel 
van de herstructurering en blijven integraal onderdeel van NAM BV. De gasvelden in Drenthe die 
verbonden zijn in het Vries systeem, zullen naar verwachting meegaan met de velden in Friesland (en 
dus wel in een aparte BV worden ondergebracht).  
N.a.v. dit bericht heeft de toenmalige minister van EZK op 23 november 2021 aan de Tweede Kamer 
aangegeven dat het verkopen van de kleine velden geen gevolgen heeft voor het nakomen door  
de NAM van de verplichtingen ten aanzien van de schadeafhandeling.  

Met deze brief hebben wij u de actuele ontwikkelingen van het afgelopen jaar op het dossier mijnbouw 
geschetst. Ook de komende tijd zullen wij u blijven informeren over (afzonderlijke) ontwikkelingen binnen 
het dossier mijnbouw.  

  

  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
 
Deze brief is digitaal geparafeerd en daarom niet ondertekend. 
 


