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Geachte Minister,
Op 16 april 2021 ontvingen wij uw verzoek om advies voor uw vaststellingsbesluit voor de
operationele strategie voor het Groningengasveld voor 2021-2022.
De colleges en besturen van medeoverheden van het gebied waarop de vaststelling betrekking
heeft, het Staatstoezicht op de Mijnen, TNO en de Mijnraad staan in de Mijnbouwwet aangemerkt als
adviseurs. Daarnaast vraagt u het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) om te
adviseren.
U vraagt ons specifiek in te gaan op de effecten van (de afbouw) van de gaswinning uit het
Groningenveld op de veiligheid en de maatschappelijke gevolgen in onze regio.
Onderstaand advies is in gezamenlijkheid tot stand gekomen met de gemeente Tynaarlo. Daarbij
heeft afstemming plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van gemeenten in Groningen en de
Provincie Groningen op het gaswinningsdossier, de zogenoemde kopgroep en de Provincie Drenthe.
Allereest willen wij ingaan op de recente berichtgeving van het Instituut Mijnbouwschade over de
aangepaste werkwijze schadeafhandeling. Deze nieuwe werkwijze lijkt een inperking van het
wettelijk bewijsvermoeden in te houden, Dit verontrust ons zeer. De exacte uitwerking van deze
maatregelen door IMG alsmede kaartmateriaal waarop te zien is voor welke gebieden de
maatregelen gaan gelden zijn nog niet beschikbaar op dit moment en daarmee zijn de
consequenties ook niet duidelijk.
Wij willen benadrukken dat wij onverkort achter de inhoud blijven staan van bijgaande - in april jl.verzonden bovenregionale reactie aan de IMG op het rapport diepe bodemdaling van TNO/TU Delft.
We verzoeken uw Minister deze brief bij uw besluitvorming te betrekken.
Advies
Aa en Hunze deelt de zorgen van de Groningse gemeenten, zoals verwoord in de motivering van het
‘Raamwerk advies van de kopgroep Groningen’ en - niet onbelangrijk -Groningen deelt de zorgen
met Noord-Drenthe, zoals blijkt uit de volgende passage:

(…)
Daarnaast zijn er inwoners die schade hebben als gevolg van andere mijnbouwactiviteiten, zoals
kleine gasvelden of zoutwinning. Voor hen geldt dat moet worden uitgeplozen waar welke schade
vandaan komt omdat er verschillende schaderegelingen gelden: een regeling voor
mijnbouwactiviteiten uit het Groningenveld en een regeling voor andere mijnbouwactiviteiten. Bij een
combinatie van schade-oorzaken gelden er dus verschillende regelingen bij verschillende instanties
op basis van verschillende kaders. Dit doet geen recht aan de situatie van inwoners.
Wij willen voor al onze inwoners een ruimhartige, onafhankelijke en rechtvaardige schadeafhandeling ongeacht de aard en locatie van de mijnbouwactiviteiten. Wij verzoeken u het initiatief te
nemen om het wettelijk bewijsvermoeden in een groter gebied te gebruiken en ruimhartiger toe te
(laten) passen en
hiertoe, indien nodig, de Tijdelijke wet Groningen en het Burgerlijk Wetboek aan te passen.
Wij vinden dat inwoners niet de dupe mogen worden van onduidelijkheid of een juridisch steekspel
met NAM. Gaswinning, ook als dat niet meer dan nodig is en naar beëindiging gaat, moet samen
gaan met een schaderegeling waar inwoners echt iets aan hebben. Dat is naar onze mening nog niet
het geval.
Wij adviseren u bij de vaststelling van uw besluit uitdrukkelijk mee te wegen dat de
schadeafhandeling voor een aanzienlijk deel van de inwoners nog niet effectief, ruimhartig of
rechtvaardig is. Ook hier geldt dat we niet moeten vergeten dat schadevergoeding een recht is. Dat
recht is onze inwoners te lang onthouden.
(…)
Met een afnemende gaswinning zien we ook een afname van de seismische dreiging, waarmee ook
de kans op mogelijke schadegevolgen in Noord-Drenthe naar verwachting zal afnemen. Voor de
veiligheid is het van belang is te borgen in uw besluit dat voldoende onderzoek plaatsvindt voor een
adequate analyse en monitoring van het Groningenveld.
Zoals u weet dringen wij aan op een spoedige en ruimhartige schaderegeling voor alle vormen van
mijnbouwschade gelet op de gestapelde mijnbouwactiviteiten in het Gronings/Drents gebied. Zoals
Staatstoezicht op de Mijnen eerder heeft betoogd, rechtvaardigt de stapeling van
mijnbouwactiviteiten in deze regio de toepassing van uitbreiding van het wettelijk bewijsvermoeden
en we vragen u hiertoe zo nodig de Tijdelijke wet Groningen en het Burgerlijk Wetboek aan te
passen.
Om de noodzaak hiervan te illustreren brengen we u de recente aardbeving in herinnering op 30
maart jl. bij Wildervank, in de omgeving van Veendam, één van de onderzoeksgebieden van het
eerdergenoemde onderzoek naar diepe bodemdaling van TNO/TU Delft.
De regio is toen getroffen door een aardbeving van 1,5 op de schaal van Richter, een beving die is
toegeschreven aan gaswinning uit het Annerveenveld. Het Annerveenveld is een heel groot ‘klein’
gasveld in onze regio waarbij TNO in 2016 al concludeerde dat dit veld ‘ook in de staart van de
productie nog bevingen kent’ . Zoals u bekend stopt seismiciteit niet na sluiting van het gasveld,
zoals is voorzien halverwege 2021.

