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: Behandeling motie schaderegeling kleine gasvelden

Geachte Statenleden,

In uw vergadering van 26 februari 2020 is de motie over de Landelijke Schaderegeling Kleine
Gasvelden/ LAAM aangenomen. In uitvoering van uw motie ontvangt u hierbij een afschrift
van de brief (kenmerk 01742135) die wij hebben verstuurd aan de minister.

Wij gaan er vanuit dat wij hiermee uitvoering hebben gegeven aan uw motie en vertrouwen
erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd.

Gedeput0e* Staten van Fryslan,

R.E. Bouiusrli per6rsma, MBA MOM, secretaris
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Exellentie,

In het afgelopen jaar heeft u gewerkt aan het ontwikkelen van een landelijke schaderegeling
kleine gasvelden voor de mogelijke mijnbouwschade die kan ontstaan bij de Heine gasvelden.
In de provincie Fryslan liggen 68 gasvelden die worden ingezet in de aardgasbehoefte in Ne-
derland. Inwoners maken zich zorgen over de mogelijke effecten van mijnbouw in onze pro-
vincie.

Het schadeprotocol is op 6 februari 2020 behandeld tijdens een Algemeen Overleg van de
Vaste Kamer commissie Economische Zaken en Klimaat.

De strekking van het protocol is dat u kiest voor het instellen van een onafhankelijke commissie
mijnbouwschade. U kiest daarmee niet voor het omkeren van de bewijslast (wettelijke bewijs
vermoeden) van de burger naar de mijnbouwbedrijven. In het manifest Friese overheden over
gas- en zoutwinning hebben de Friese overheden u in 2016 gevraagd om de omkering van de
bewijslast voor de mijnbouw juist wel toe te passen, om zo burgers te ontzorgen die mogelijk
geconfronteerd worden met schade door mijnbouwactiviteiten.

VVij begrij pen dat met het instellen van een onafhankelijke commissie de burger ontzorgd wordt
omdat de commissie zelf op zoek gaat naar antwoorden op schade die is ontstaan bij burgers
die binnen de invloedssfeer van de mijnbouw wonen. Voor schade als gevolg van trillingen zal
de aantoonbaarheid van de schade eenvoudiger zijn. IVIogelijke schade die ontstaat door bo-
demdaling is lastiger aan te tonen.
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Waar de schoen altijd zal blijven wringen is de aantoonbaarheid en de zo genoemde keten-
apt-Inrakraliikhpirl Nil sr.hariPrInrr hnripmrialinci Fr ki innpn nipprr1PrA sr.hqkls 71tten in een
proces van bodemdaling, zoals daling door gaswinning of zoutw ng, maar ook bodemdaling,
zoals ontwatering, door andere bedrijven, het watersysteem of inklink- of krimp van grond. 74.4.1.1
Soms is ontwatering een gevolg van mijnbouw, maar niet altijd. Als binnen een van die scha-
kels, of alle schakels bij elkaar opgeteld, een effect veroorzaakt is, dan is het de vraag wie
voor welk deel van de schade aansprakelijk is. De oorzaak en aantoonbaarheid van schade Clui)
blijft hoe dan ook moeilijk, hoe je het ook organiseert. Juist die zoektocht willen wij niet bij de
burger neerleggen, maar bij de mijnbouwbedrijven, door omkering van het wettelijk bewijsver-
moeden. Dat is met name van belang als een inwoner het advies van de commissie niet over-
neemt, en kiest voor een gang naar de rechter.

In Fryslan hebben wij nu 15 jaar ervaring met de onafhankelijke Commissie Bodemdaling door
Aardgaswinning Fryslan. Deze commissie hanteert een schadeprotocol, waarbij binnen een
week na melding de particulier een afspraak heeft en binnen een maand een huisbezoek door
deskundigen. Enkele weken later ontvangt de burger tenslotte zonder kosten een concept ad-
vies, waarbij naast een beoordeling van de schade door aardgaswinning ook advies wordt
uitgebracht over evt. andere mogelijke oorzaken van schade, zoals by. waterpeilbesluiten. De
particulier behoudt alle mogelijkheden om zijn schade elders te melden. In de afgelopen 15
jaar heeft dit protocol tot geen enkele klacht geleid en is er ook geen gang naar de rechter
gevolgd. Wij zijn erg tevreden met de Friese Commissie. Daarom willen wij ook na overleg met
de andere betrokken partijen van de provinciale overeenkomst, kunnen besluiten of wij deze
task bij de provinciale cornmissie willen laten. Dat kan op grond van artikel 11 van uw instel-
lingsbesluit.

Op 26 februari 2020 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen om ons College er bij
u nogmaals aan te laten dringen dat u in het protocol kiest voor het principe van de omkering
van het wettelijk bewijsvermoeden zodat u daarmee ons punt uit het Manifest volgt en de bur-
ger in dat opzicht ontzorgt.

De kern voor ons is dat helder wordt wat de oorzaak er van is als schade optreedt aan bebou-
wing, door welke oorzaak dan ook, en dat burgers daarin ontzorgd worden. Omkering van de
bewijslast maakt daar naar onze mening, zoals verwoord in het Manifest, onderdeel van uit.

Mocht u toch overgaan tot het instellen van een onafhankelijke commissie dan zullen wij de
manier waarop de commissie haar werk gaat doen kritisch blijven volgen, zodat goed beoor-
deeld kan worden of een onafhankelijke commissie echt beter schade kan beoordelen dan
een mijnboAbedrijf.

Wij wachtenlqw reactie graag af.

Gedeputee

drs. A.A.

e Staten van Fryslan,

rokrve-ofzitter------

--'1:Ziemersma, MBA MOM, secretaris
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