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Onderwerp

: beantwoording schriftelijke vragen over schaderegeling kleine gasvelden

Geachte mevrouw Goede, mevrouw van der Zanden, heer Knol en heer Veenstra
Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 4 februari 2020 beantwoorden wij als volgt.
Uw inleiding:
In de Friese gemeenschap is al langere tijd grote onrust over plannen voor nieuwe, meer of
langere gaswinning vanuit de in totaal 68 Friese gasvelden. Centraal geluid in dit brede verzet zijn de zorgen over veiligheid en het ontbreken van een goede schaderegeling. Zowel de
provincie, als Friese gemeenten als inwoners dringen al lange tijd aan op een goede regeling. In het Manifest van Friese overheden over gas- en zoutwinning is in 2016 de Tweede
Kamer opgeroepen om de omkering van bewijslast in te voeren voor mijnbouwschade als
gevolg van gas- en zoutwinning voor alle winningsgebieden in Nederland. Eind vorig jaar
nam de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op haarjaarvergadering een motie
aan waarin zij pleit voor invoering van de omgekeerde bewijslastregeling. Ook topman Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen pleitte vorigjaar voor toepassing van
de omgekeerde bewijslast in andere provincies dan Groningen waar meerdere ondergrondse
activiteiten tegelijk plaatsvinden. In adviezen over gaswinning haalt de Provincie dit ook
vaak aan.
Inmiddels ligt er een voorstel van de Minister waarin die omgekeerde bewijslast niet is opgenomen. Dit voorstel wordt op 6 februari 2020 in de Tweede Kamer behandeld. In berichten
in de Friese media lijkt het als of het college zich neerlegt bij de voorgestelde regeling waarin
de omkering van de bewijslast niet is opgenomen.
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Vraag 1:
Onderschrijft het college het standpunt zoals verwoord in op het congres van de VNG aangenomen motie ten aanzien van de omkering van de bewijslast voor mijnbouwschade?
Antwoord vraag 1:
Ja, wij onderschrijven dat standpunt en wij hebben dat standpunt ook opgenomen in het
Fries Manifest over gas- en zoutwinning.
Vraag 2:
Is het college met ons van mening dat de schaderegeling voor het grote gasveld in Groningen op dezelfde uitgangspunten gebaseerd moet zijn als de regeling die geldt voor kleine
gasvelden, Zo nee, welke motieven liggen er aan te grondslag om in te kunnen stemmen
met verschillende regelingen voor grote en kleine gasvelden?
Antwoord vraag 2:
In uw vragen maakt u een vergelijking tussen het Groningengasveld en het schadeprotocol
dat daar geldt en de kleine gasvelden met het nieuwe landelijke schadeprotocol. Wij snappen die vergelijking. Het Groningengasveld is echter niet te vergelijken met de kleine gasvelden.
De problematiek is ook anders. In Groningen zijn 26.000 schademeldingen gedaan in een
korte periode, waarbij duidelijk is dat het overgrote deel een relatie heeft met het Groningenveld.
De gasvelden in Fryslán zijn klein en kennen een relatief kleine bodemdaling ten opzichte
van het Groningenveld. De kleine velden kennen bovendien ook een andere kans op trillingen in de ondergrond. Mogelijke schade door bodemdaling zal voor de kleine velden anders
zijn dan in Groningen, omdat de verhoudingen anders zijn.
Vraag 3:
Uit onderzoeken blijkt dat ook bij kleine gasvelden de kans op aardbevingen aanwezig is.
Kunt u aangeven vanaf welke aardbevingskracht schade aan huizen kan optreden en hoe
groot de kans is dat dergelijke bevingen bij de Friese gasvelden op zullen treden.
Antwoord vraag 3:
Wat de kans is op een aardbeving en bij welke magnitude de trillingen schade veroorzaakt
aan woningen is lastig aan te geven. Dat heeft te maken met het type gesteente in de ondergrond, de kwaliteit van de bebouwing en de gesteldheid van de bodem. In de huidige winningsplannen moet door de mijnbouwbedrijven een risicoanalyse worden gemaakt op basis
van 3 scenario's: laag, midden en hoog. De gasvelden in Fryslán zitten allemaal in het zogenoemde lage scenario met een aardbevingskans beneden de 42%. De kans op aardbevingen is volgens deskundigen echter nooit uit te sluiten. In Fryslán zijn er twee aardbevingen bekend. In het gebied nabij Franeker is een beving geweest die gerelateerd is aan het
krijtgesteente in de ondergrond. De productie is daar gestopt. De andere beving was nabij
De Hoeve in de gemeente Weststellingwerf en deze is veroorzaakt door waterinjectie, ook
die werkzaamheden zijn stil gelegd.
Door de NAM is toegezegd dat bij een magnitude van 2,5 á 3 op de schaal van Richter of
meer gasvelden worden ingesloten. Van Vermilion hebben wij die uitspraak (nog) niet gehoord.
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Vraag 4:
Kunt u per gasveld aangeven hoe groot het college de kans acht dat schade aan huizen en
andere bouwwerken zal optreden?
Antwoord vraag 4:
Nee, wij hebben geen overzicht per gasveld en het risico op schade. In de winningsplannen
wordt sinds de nieuwe mijnbouwwet wel een risicoberekening gemaakt. Deze is voor de
gasvelden in Fryslán kleiner dan 42%.
Wel hebben wij enige tijd terug een verzoek ingediend bij Staatstoezicht op de Mijnen om
een overzicht te geven van de totale omvang van alle huidige bodemdalingscontouren en de
bodemdaling die op basis van de prognoses in de winningsplannen voor zout- en gaswinning
te verwachten is.

Vraag 5:
De input voor de modellen waarmee de risico's worden bepaald is veelal afkomstig van de
aanvrager van de vergunningen. Er worden regelmatig twijfels geuit aan de objectiviteit en
betrouwbaarheid van deze informatie. Kunt u aangeven of, en zo ja, hoe deze informatie
onafhankelijk wordt getoetst en de betrouwbaarheid van de gegevens wordt geverifieerd?
Antwoord vraag 5:
De informatie wordt getoetst door Staatstoezicht op de Mijnen, door TNO-AGE en door de
Technische Commissie Bodem Beweging. De adviezen van deze organisaties ontvangen wij
samen met het winningsplan van de minister om ons advies uit te brengen aan de minister
tijdens de procedure voor de winningsvergunning.
Vraag 6:
Vergunninghouders zijn de afgelopen jaren regelmatig op de vingers getikt omdat de vergunningsvoorwaarden niet worden nageleefd. Kan het college actie ondernemen om dergelijke overtredingen in de toekomst te voorkomen? Is het college bereid om bij het Staatstoezicht op de Mijnen aan te dringen op verscherpte inspecties en een adequate naleving van
de vergunningsvoorwaarden?
Antwoord vraag 6:
De provincie heeft slechts een adviserende taak in de procedure van een exploratieboring of
een winningsplan/winningsvergunning. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is verantwoordelijk voor het toezicht en handhaving. Als daar aanleiding voor is kunnen wij SodM
vragen te inspecteren of te vragen naar actualiteiten rondom een winning.
Vraag 7:
Via Omrop Fryslán hebben wij gedeputeerde Hoogland afgelopen vrijdag horen zeggen zich
voorlopig neer te leggen bij de voorgestelde schaderegeling voor de kleine gasvelden. Dit
verbaast ons, want het voorstel is niet waar uitdrukkelijk om is gevraagd. Onderschrijft het
college deze uitspraken en waarom wordt hierbij afgeweken van de eerdere voorstellen?
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Antwoord vraag 7:
In het Fries Manifest over Gas- en zoutwinning hebben wij uitgesproken voorstander te zijn
van omkering van de bewijslast. In Interprovinciaal verband hebben wij samen met andere
provincies bij de minister aangeven voorstander te zijn van de omkering van de bewijslast. In
het nieuwe landelijk schadeprotocol is door de minister gekozen voor een onafhankelijke
commissie. Daar is ook wat voor te zeggen, omdat onafhankelijk en belangeloos op zoek
gegaan kan worden naar de oorzaak van de schade. De kern voor ons is dat helder wordt
wat de oorzaak is als schade optreedt aan woningen, welke oorzaak dan ook.
De winst van een onafhankelijke commissie is dat het nieuwe schadeprotocol verder kijkt.
Het is de bedoeling dat als blijkt dat schade binnen het invloedgebied van een winning geen
relatie heeft met gaswinning, door de commissie verder wordt onderzocht wat de oorzaak
dan wel is. Een mijnbouwbedrijf zal niet zo snel de stap niet zetten om verder onderzoek te
verrichten naar de oorzaak. De inwoner zal dan met vragen achterblijven wat de schade aan
zijn bebouwing heeft veroorzaakt.
Voor schade die optreedt vlak na een trilling zal de aantoonbaarheid en relatie eenvoudiger
zijn dan bij bodemdaling het geval is. Schade door bodemdaling is erg lastig aan te tonen.
Waar de schoen echter altijd zal blijven wringen is de aantoonbaarheid en de zo genoemde
ketenaansprakelijkheid bij schade door bodemdaling. Er kunnen meerdere schakels zitten in
een proces van bodemdaling, zoals daling door gaswinning of zoutwinning maar ook bodemdaling, zoals ontwatering, door andere bedrijven, het watersysteem of inklink- of krimp
van grond. Soms is ontwatering een gevolg van mijnbouw, maar niet altijd. Als binnen een
van die schakels of alle schakels bij elkaar opgeteld een effect veroorzaakt is, dan is de
vraag wie voor welk deel aansprakelijk is. De oorzaak en aantoonbaarheid van schade blijft
hoe dan ook moeilijk, hoe je het ook organiseert.
Wij zijn tevreden met de stap naar een landelijk schadeprotocol, maar zullen kritisch zijn in
de manier waarop de commissie haar werk gaat doen, en of een onafhankelijke commissie
echt beter haar werk kan doen dan een mijnbouwbedrijf. De huidige commissie bodemdaling
door aardgaswinning Fryslán werkt snel en komt bij de mensen thuis. Onze ervaringen met
de Friese commissie zijn goed. Wij willen dat die werkwijze ook door de landelijke commissie
wordt overgenomen om inwoners snel te kunnen helpen.
Vraag 8:
Wat heeft u gedaan om in aanloop naar het voorstel dat a.s. donderdag in de Tweede Kamer
wordt behandeld het standpunt van de Provincie Fryslán klip en klaar duidelijk te maken,
namelijk de uitdrukkelijke wens voor opname van omgekeerde bewijslast?
Antwoord vraag 8:
In de aanloop van de totstandkoming van het advies voor het instellen van een landelijk
schadeprotocol hebben wij meerdere keren laten weten voorstander te zijn van de omkering
van de bewijslast. Niet alleen tijdens de officiële reactie momenten van het voorstel maar ook
daarvoor al, tijdens een presentatie van de eerste contouren van het plan.
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Vraag 9:
Bent u bereid voor donderdag 6 februari 2020 aan de Tweede Kamer duidelijk te maken dat
de provincie Fryslán niet kan instemmen met het ontbreken van de bepalingen ten aanzien
van de omgekeerde bewijslast?
Antwoord vraag 9:
Zoals wij in het antwoord van vraag 7 hebben aangegeven zijn wij van mening dat omkering
van de bewijslast de voorkeur heeft. Wij zien echter ook in dat een onafhankelijke commissie verder gaat dan een situatie waarin een mijnbouwbedrijf het onderzoek zou doen. Wij
denken daarom dat een onafhankelijke commissie goed kan functioneren, mits deze commissie haar taak adequaat uitvoert.
Hoogachtend,

Gedepu ekrde Staten van Fryslán,

drs. A.A.Mi Bro

R.E. Bçxuius-„Riáhiersma, MBA MCM, secretaris
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