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3. Verschillen in toepassingsgebieden 
o Schadeafhandeling: U geeft aan dat u aan verschillen die zijn ontstaan 

door het afbakeningsgebied van de waardedalingsregeling van het 

IMG, niets wilt doen. 
o Versterkingsopgave: U geeft aan het verschil dat is ontstaan door het 

afbakeningsgebied van de woningverbeteringssubsidie niet verder te 

willen bekijken. U geeft aan dit een lastig dilemma te vinden omdat 
deze verschillen relatief groot zijn en vaak ook erg zichtbaar maar dat 
het oplossen hiervan automatisch tot nieuwe verschillen leidt. 

 
Schadeafhandeling rondom Norg 
• U gaat ook op een gebied ten zuiden van het effectgebied van Huizinge, 

grenzend aan UGS Norg, waar het IMG geen schademeldingen meer 

afhandelt omdat het bewijsvermoeden is weerlegd.  
• In het kader van het vullen van de gasopslag Norg heeft de regio met 

betrekking tot het gebied grenzend aan de UGS Norg aangegeven dat zij 

willen dat het IMG hier weer schades afhandelt met toepassing van het 
bewijsvermoeden. In Kamerbrief over Norg (19 augustus jl.) heeft u 
aangegeven dat “…omwonenden hier [verder vullen van gasopslag Norg] 

zorgen over kunnen hebben, mede over het bewijsvermoeden rondom 

gasopslag Norg. Dit heeft mijn aandacht, ook in het kader van het lopende 
omgevingstraject over de gasopslagen Norg en Grijpskerk.” Deze formulering 
is ook opgenomen in de bijgevoegde Kamerbrief. 

• Het effectgebied van het bewijsvermoeden vastleggen in de wet, wetende dat 
uit technisch onderzoek blijkt dat in de buitenste gebieden schade niet door 
de gaswinning veroorzaakt kan zijn, verhoudt zich niet tot de hoofdregel van 

het bewijsrecht zoals dat in heel Nederland geldt. Bovendien betekent het 
laten gelden van het bewijsvermoeden voor specifieke gebieden in dit geval 
niet dat in de praktijk ook meer schadevergoeding zal worden toegekend, 

omdat het bewijsvermoeden dan met dezelfde onderzoeken kan worden 
weerlegd. 

• Er zijn verschillende oplossingen denkbaar voor het betreffende gebied. 
Hierover zullen wij u separaat over informeren. 

 

 




