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Advies
Landelijke Aanpak Afhandeling 

Mijnbouwschade

• Samenvatting

• Inleiding, adviesverzoek en werkwijze

• Uitgangspunten voor de Landelijke Aanpak

• Landelijke Aanpak Afhandeling Mijnbouwschade

• Schadeprotocol Gaswinning Kleine Velden op Land

• Vervolgstappen

• Geraadpleegde instanties en personen
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Advies
Landelijke Aanpak Afhandeling 

Mijnbouwschade

• Stel een centraal meldpunt voor mijnbouwschade in, het Landelijk Loket 
Mijnbouwschade (LLM).

• Stel een landelijke Commissie Mijnbouwschade (CM) in met als taak de 
onafhankelijke afhandeling van alle mijnbouwschades in Nederland (met 
uitzondering van de schades door de gaswinning in het Groningenveld en 
de gasopslag Norg).

• Zorg voor een adequate uitvoeringsorganisatie ter ondersteuning en onder 
aansturing van de CM.

• Stel per type mijnbouw een Schadeprotocol vast, te beginnen met een 
Schadeprotocol Gaswinning Kleine Velden op Land.

• Sluit per type mijnbouw een Convenant tussen de Staat en de betrokken 
mijnbouwmaatschappijen, te beginnen met een Convenant Gaswinning 
Kleine Velden op Land.

• Bevorder dat burgers en lokale overheden worden betrokken bij 
mijnbouwactiviteiten in hun omgeving en stimuleer omgevingsprocessen 
die leiden tot Gebiedsarrangementen. 

• Realiseer op zo kort mogelijke termijn een overgangsregeling voor de 
afhandeling van schades door gaswinning uit kleine velden.

• Breid de landelijke aanpak op korte termijn uit voor de zoutwinning, de 
geothermie en de na-ijende gevolgen van de vroegere kolenwinning in 
Limburg.
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Inleiding, adviesverzoek en werkwijze 

• Mijnbouwactiviteiten leiden bij bewoners en bestuurders in 
heel Nederland tot onrust rond risico’s, verdeling van 
lasten en lusten en afhandeling van schade naar 
menselijke maat

• Voor energietransitie is herstel van vertrouwen in 
mijnbouwactiviteiten en met name in gaswinning, 
noodzakelijk

• Dit kan alleen door de burger centraal te stellen bij een 
landelijke aanpak van de afhandeling van 
mijnbouwschade

• Gesprekken en bijeenkomsten met bewonersgroepen, 
landelijke en lokale bestuurders, mijnbouwmaatschappijen, 
TCMG, Mijnraad, SoDM, VNG, IPO vormen de basis voor dit 
advies op verzoek van EZK
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Uitgangspunten voor de Landelijke Aanpak (1) 

• Uniforme aanpak

• Laagdrempelig, transparant en snel

• Onafhankelijk en deskundig

• Een commissie mijnbouwschade

• Adequate uitvoeringsorganisatie

• Verschillen ten opzichte van Groningen

– Wettelijk bewijsvermoeden

– Rechtsbescherming

Met

• Een integrale en transparante beoordeling van risico’s 
voorafgaand aan de mijnbouwactiviteiten

• Een transparante en onafhankelijke monitoring van 
mogelijke schaderisico’s tijdens de mijnbouwactiviteiten
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Uitgangspunten voor de Landelijke Aanpak (2)

• Een centraal meldpunt voor mijnbouwschade, het 
Landelijk Loket Mijnbouwschade (LLM) 

• Een landelijke Commissie Mijnbouwschade (CM)

• Een uitvoeringorganisatie voor de CM

• Een landelijk schadeprotocol per mijnbouwtype

• Een convenant per mijnbouwtype tussen de Staat en de 
mijnbouwmaatschappijen met afspraken over de 
schadeafhandeling door de CM

• Gebiedsarrangementen die bijdragen aan een adequate 
verdeling van de lasten en de lusten
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LAAM
Landelijk Loket Mijnbouwschade (LLM)

• Centraal digitaal meldpunt voor alle mijnbouwschade in 
Nederland, ongeacht woonplaats of mijnbouwactiviteit

• Doorgeleiding naar TCMG bij schade gerelateerd aan 
gaswinning Groningenveld en/of gasopslag Norg, anders naar 
CM

• Centraal digitaal informatiepunt voor alle informatie rond 
mijnbouwactiviteiten, winningsplannen, risico’s, monitoring, 
afhandeling, omgevingsprocessen
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LAAM
Commissie Mijnbouwschade (1)

• Staat stelt CM in onder het primaat van ‘publieke regie’,
vergelijkbaar met de instellingsbesluiten van de Tijdelijke 
Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) en haar 
opvolger, het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

• De CM bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 
onafhankelijke leden. In de commissie is juridische, 
communicatieve en technisch bestuurskundige kennis 
aanwezig, alsmede kennis van bouwconstructies, diepe en 
ondiepe ondergrond, geofysica en mijnbouwactiviteiten.

• De CM stelt kamers in betreffende Gaswinning Kleine Velden, 
Zoutwinning, Geothermie en Limburg.
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• De CM hanteert als leidraad Schadeprotocollen in de 
context van vigerende winningsplannen,
gebiedsconvenanten en gebiedsarrangementen.

• De CM maakt gebruik van gekwalificeerde, 
onafhankelijke deskundigen, conform een 
Schadeprotocol.

• CM beschikt over passende publieke financiering en een 
uitvoeringsorganisatie.

• De CM adviseert de ministers over aangelegenheden rond 
de afhandeling van mijnbouwschade.

• De ministers voorzien in een procedure voor een periodieke 
evaluatie van de CM met inbreng vanuit betrokken burgers 
en mijnbouwmaatschappijen.
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LAAM
Commissie Mijnbouwschade (2)



• Adequate uitvoeringsorganisatie en beoordelingskader, zo 
mogelijk in afstemming met TCMG

• Separate afhandelingslijn binnen de uitvoeringsorganisatie 
met voldoende capaciteit voor snelle afhandeling van 
grotere aantallen schademeldingen

• Borging van privacy conform de wettelijke regelingen
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LAAM
Uitvoeringsorganisatie



• Staat stelt per type mijnbouw landelijk schadeprotocol 
vast:

• Gaswinning kleine velden op land

• Zoutwinning

• Geothermie

• Na-ijlende gevolgen kolenwinning Limburg
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LAAM
Schadeprotocollen (1)
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LAAM
Schadeprotocollen (2)

• Schadeprotocol omvat:

1. Begripsomschrijvingen

2. Eisen die worden gesteld aan schademeldingen

3. Regels die gelden in geval van een acuut onveilige situatie

4. Ontvangst en eerste beoordeling van de schademelding

5. De te volgen procedure bij de schadeafhandeling 

6. Benoeming van deskundige(n) en zienswijze van de schademelder

7. Onderzoek door en advies van deskundige(n)

8. Zienswijze van de schademelder op het advies van de deskundige(n)

9. Uitspraak van de CM

10.Vergoeding van de schade



• CM stelt beoordelingskader en werkwijze vast

• Uitspraak is bindend voor betrokken 
mijnbouwmaatschappij(en)

• Schademelder kan zich altijd wenden tot de civiele 
rechter

• Begrip schade conform Burgerlijk Wetboek, vooralsnog 
beperkt tot:

• Fysieke schade aan gebouwen en werken

• Materiële schade die het gevolg is van deze fysieke 
schade, conform richtlijnen
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LAAM
Schadeprotocollen (3)



LAAM
Convenanten

Convenant tussen Staat der Nederlanden en betrokken 
mijnbouwmaatschappijen:

• Verantwoordelijkheden van betrokken partijen

• Commitment aan de CM en de uitspraken van de CM

• Commitment aan het betreffende schadeprotocol

• De relatie met regionale en lokale afspraken en regelingen

• Financiële afspraken ten aanzien van de kosten van de  
schadeafhandeling door de CM en de uitvoeringsorganisatie

• Financiële afspraken ten aanzien van de draagplicht van de 
door de CM vastgestelde schadevergoedingen
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Gebiedsarrangementen (1) 

De Tcbb adviseert in winningsgebieden omgevingsprocessen te 
initiëren die leiden tot gebiedsarrangementen

Dit kunnen transitieprogramma’s zijn waaraan betrokken 
maatschappijen en de Staat een financiële bijdrage leveren

Een programma kan lokale projectvoorstellen volgens regelingen 
als ISDE stimuleren

In een omgevingsproces  kunnen betrokken zijn

• gemeente(s)

• provincie(s)

• waterschap(pen) 

• burgers

• mijnbouwmaatschappij(en)

• Staat der Nederlanden

16



Gebiedsarrangementen (2) 

Voorbeelden:

- Omgevingsproces Ternaard (NAM)

- Omgevingsproces Westerveld (NAM)

- Projectafstemmingsprogramma Weststellingwerf (Vermilion)

- Gebiedsconvenanten Alkmaar, Bergen, Schagen (Taqa)
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Schadeprotocol 
Gaswinning Kleine Velden op Land (1)

• Beoordelingsgebied
Het beoordelingsgebied is een gebied rondom het epicentrum van een 
aardbeving door de gaswinning. De ligging van het gebied wordt binnen 
één week na een aardbeving door middel van een kaart beschikbaar 
gesteld op de website van de CM. Schademeldingen worden in beginsel 
alleen in behandeling genomen indien de schadelocatie binnen het gebied 
ligt. De CM kan schademeldingen van buiten het beoordelingsgebied in 
behandeling nemen.

Het beoordelingsgebied van een beving wordt aangeduid door het KNMI 
op basis van het door de CM vastgesteld criterium van een kans 10-3 (1 
op 1000) dat in een relatief kwetsbaar pand op een locatie juist buiten 
het beoordelingsgebied bevingsschade optreedt. Daarbij hoort een 
topwaarde van de opgetreden trillingssnelheid van 2 mm/s (vMaxRot) met 
een overschrijdingskans van 10-2 (1 op 100).

• Schadeafhandeling via standaard procedure

• Schadeafhandeling via versnelde procedure 
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Schadeprotocol 
Gaswinning Kleine Velden op Land (2)

1. Begripsomschrijvingen
– Schade
– Beoordelingsgebied

2. Eisen aan schademeldingen 
– de naam en het adres van de melder
– de datum van de melding
– de aard en het adres van het gebouw waarop de melding betrekking heeft
– de datum en het tijdstip waarop de schade is ontstaan of een inschatting daarvan
– een aanduiding van de oorzaak van de schade
– een beschrijving van de aard en omvang van de schades en foto's daarvan
– een zo goed mogelijke schatting van het schadebedrag
– de inschatting of sprake zou kunnen zijn van een acuut onveilige situatie
– indien van toepassing de melding dat de schade bij een ander orgaan aanhangig is gemaakt
– overige relevante informatie

3. Regels bij Acuut Onveilige situatie

4. Ontvangst en eerste beoordeling schademelding
– er moet sprake geweest zijn van bodemtrilling als gevolg van een door de gaswinning 

veroorzaakte aardbeving op het ontstaanstijdstip van de schade
– de schadelocatie moet in het effectgebied van de aardbeving liggen
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Schadeprotocol 
Gaswinning Kleine Velden op Land (3)

5. De te volgen procedure is een

Versnelde procedure indien het schadebedrag niet groter is dan 
een door de CM vast te stellen maximum bedrag en de schade in 
een aangegeven gebied ligt. Standaard procedure in alle andere 
gevallen

6. Benoeming van deskundige(n) en zienswijze van de 
schademelder

7. Onderzoek door en advies van deskundige(n)

8. Zienswijze van de schademelder op het advies van  de 
deskundige(n)

9. Uitspraak van de CM

10.Vergoeding van de schade
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Schadeprotocol 
Rol tiltmeters

• Tcbb adviseert de plaatsing van versnellingsmeters aan het 
oppervlak in aanvulling op het KNMI-meetnetwerk.

• Uit de gemeten versnellingen kunnen trillingssnelheden
worden afgeleid.

• Informatie over de opgetreden snelheden is van belang voor 
de beantwoording van de vraag of er een causaal verband is 
tussen de beving en de schade.

• Tiltmeters kunnen wellicht alleen enige waarde hebben als ze 
zijn geplaatst op de gebouwen waarbij de schade wordt 
gemeld.

• Een tiltmeter geeft geen antwoord op de vraag of de schade 
naar zijn aard kan zijn veroorzaakt door de beving.
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Vervolgstappen

• Landelijk Loket Mijnbouwschade initiëren

• Commissie Mijnbouwschade instellen

• Uitvoeringsorganisatie bewerkstelligen

• Schadeprotocol Gaswinning Kleine Velden op Land 
vaststellen

• Convenant Gaswinning Kleine Velden op Land sluiten

• Gebiedsarrangementen Gaswinning Kleine Velden op Land 
stimuleren

• Overgangsregeling begeleiden

• Regeling openstaande meldingen buiten Groningen

• Uitwerken overige mijnbouwtypes
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Geraadpleegde personen en instanties
Bewonersgroepen
• Bewonersvereniging Stop Gaswinning Marsdijk Nu
• Dorpsbelangen Ternaard
• Dorpsbelang Wierum
• Stichting Feste Grun Noord-east Fryslan

Landelijke en lokale bestuurders
• EZK
• IPO
• VNG
• Provincies Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant, Noord- en Zuid-Holland
• Gemeentes Aa en Hunze, Assen, de Fryske Marren, Hardenberg, Heerenveen, 

Tubbergen, Weststellingwerf, Westerkwartier, Woerden 

Mijnbouwmaatschappijen
• NAM
• Vermilion
• Taqa
• ONE
• Nogepa

Overige instanties
• TCMG
• KNMI
• Mijnraad
• SodM
• RVO
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