
         

         

Persbericht Partij voor het Noorden  

 

Mijnwet moet worden aangepast 
 

De Partij voor het Noorden vindt dat de Mijnwet door de ontwikkelingen in 
vooral de provincie Groningen achterhaald is en dient te worden 

aangepast.  

De partij voor het Noorden wordt hierin gesteund door zowel de Frysk 
Nasjonale Partij (FNP) als de Onafhankelijke Partij Drenthe. (OPD) 

 

Overwegende dat het steeds duidelijker wordt dat de Staat, die krachtens 
de Mijnwet als enige de zeggingsmacht heeft over de bodemrijkdommen, 

zich bij de toepassing van deze wet voornamelijk laat leiden door haar 

financiële belangen en daarbij onvoldoende oog heeft voor de veiligheid 

en schade, die de aardgaswinning de bevolking oplevert 
 

De partij voor het Noorden vindt dat naast de Staat ook de Provincie de 

zeggingsmacht over de op haar grondgebied aangetroffen 
bodemrijkdommen dient te verkrijgen. 

 

Dit kan worden gerealiseerd door in de Mijnwet en de daarvan afgeleide 
wetten en verordeningen de term “Staat”  te vervangen door de term 

“Staat en Provincie” 

 
Voor een evenwichtige afweging van het nationale belang en het belang 

van de bevolking in de desbetreffende provincie dient de zeggingsmacht 

over de bodemrijkdommen paritair ter worden verdeeld tussen Staat en 
Provincie. 

 

Geschillen tussen de Staat en de Provincie worden ter arbitrage 
voorgelegd aan de Raad van State of het Europees Hof.   
  
Leendert van der Laan, algemeen woordvoerder Partij voor het Noorden 06-40185410 
Jan Lambers, 050-3093702 of 06-46701876 

 

 
 

 



 
 

Toelichting 
 

Omdat de situatie rond de Groninger aardgasvoorkomens volstrekt 
veranderd is ten opzichte van de tijd dat de aardgasexploitatie een 

aanvang nam vindt de Partij voor het Noorden dat er alle aanleiding is om 

tot een herziening van de mijnwetgeving in ons land te komen.  

 
In het begin van het aardgastijdperk was nog niet te voorzien dat de 

productie van aardgas zo’n ernstige belasting voor de omgeving met zich 

zou meebrengen als waarmee deze de laatste jaren wordt geconfronteerd. 
 

Het begon met bodemdaling, die voor de waterhuishouding en de 
opbrengst van landbouwgewassen ook al grotere gevolgen heeft 

opgeleverd dan eerder voorzien. Daarna kwamen de aardbevingen.  

 

Nu door deskundige instanties wordt voorzien dat zelfs de veiligheid van 
de bevolking in gevaar kan komen, is de bepaling in de bestaande Mijnwet 

dat de Staat  aansprakelijk is voor de schade ten gevolge van de 

gaswinning (art. 33) niet langer voldoende.  
 

De Mijnwet is onvoldoende toegesneden op preventiemaatregelen met het 

oog op de veiligheid en gezondheid van de bevolking in de omgeving van 
de gasvelden. Die worden overgelaten aan de Staat die de 

concessievoorwaarden bepaalt.  

 
De Staat handelt echter primair vanuit het staatsbelang. De politieke 

praktijk in Nederland is dat dit staatsbelang vooral gedicteerd wordt door 

het belang van de financiële baten van het aardgas voor de staatskas.  
Daardoor is een grote onevenwichtigheid ontstaan in de afweging van de 

belangen van de in gaswinningsgebieden woonachtige bevolking en die 

van de Staat.  

 
In 2013 is gebleken hoe onevenwichtig die afweging is geweest. Begin 

2013 heeft het Staatstoezicht op de Mijnen in klare taal aangegeven dat 
de productie van Groningen gas diende te worden teruggebracht, wilde 

men de bevolking niet blootstellen aan in tal en zwaarte toenemende 

aardbevingen.  

 
De verantwoordelijke minister heeft toen echter geen maatregelen van die 

strekking genomen, maar heeft een jaar de tijd voor nadere studies 

genomen. In plaats van de productie te temporiseren is de productie van 
Groningengas zelfs nog eens met  ongeveer 15% opgevoerd.  

 

Voor de Partij voor het Noorden is dat reden om nu om herziening van de 
Mijnwet te vragen.  

 



Deze zou in de richting van de Amerikaanse mijnwetgeving moeten gaan. 
In de Verenigde Staten kunnen de olie- en gasrechten zowel door private 

personen, maatschappijen, Indianenstammen, als door de lokale overheid, 

staat of federale staat worden bezeten. 
 

Voor Nederland vindt de Partij voor het Noorden het voldoende om de 

eigendomsrechten geheel of voor een belangrijk aan de provincie waarin 
de gasvondsten zijn gedaan toe te laten vallen.   

 

Het beoogde gevolg hiervan is dat de provincie de concessievoorwaarden 
voor de exploitatie van het gasveld dan ook (mede)bepaalt.  Daarmee kan 

de provincie bepalen in welk tempo en onder welke andere condities de 

gaswinning mag plaatsvinden. In het geval van de Groninger gasvelden 

zou de provincie na het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen de 
NAM op kunnen dragen de productiesnelheid te verminderen. De provincie 

zal zich hierbij vooral laten leiden door de veiligheid van  haar bewoners, 

waarvoor zij ook verantwoordelijk is. Voor de Staat wegen de financiële 

belangen zwaarder. Dat is nu wel gebleken. Om een meer evenwichtige 
afweging van  nationale en regionale belangen te bewerkstelligen zou 

gekozen moeten worden voor een paritaire verdeling van de zeggenschap 

tussen Provincie en Staat. Dus elk krijgt 50% van de zeggenschap. In 

gevallen waarin deze het niet eens worden over de aan de 
concessiehouders op te leggen voorwaarden, zou de zaak voor arbitrage 

bij of de Raad van State of het Europees Hof neergelegd kunnen worden.  

 

Feitelijk hoeft in de Mijnwet en in de daarvan afgeleide wetten alleen maar 
het begrip “Staat” vervangen te worden door “Staat en provincie”. Dus zo 

moeilijk  is dat niet.  

 
Tot zover de essentie van ons voorstel. De juridische uitwerking kan 

betrekkelijk eenvoudig zijn en voor de aanpassing van deze wet in de 

Tweede Kamer is een eenvoudige meerderheid voldoende. 
 

Verdeling van de baten in convenant 
De aanpassing staat in principe los van de verdeelsleutel van de baten van 

de aardgaswinning. In een apart convenant kan worden overeengekomen 

hoe de verdeelsleutel van de baten na de beoogde aanpassing van de 
Mijnwet zal zijn. Die kan desgewenst afwijken van de 

zeggenschapsverhouding, die hierboven op 50-50 is gesteld.  

 

 

 


