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Onlangs heeft u de Landelijke Aanpak Afhandeling Mijnbouwschade aan de Tweede Kamer 
gezonden. Voor de leden van NOGEPA is het erg belangrijk dat deze onafhankelijke 
afhandeling van schademeldingen snel gerealiseerd wordt. Ook is het van belang dat 
omwonenden en lokale overheden hier snel nader over geïnformeerd worden. Hoewel er 
nauwelijks schades voortkomen uit gaswinning uit de zogenoemde kleine velden, willen 
omwonenden en mijnbouwbedrijven de zekerheid dat, mocht er zich toch schade voordoen 
als gevolg van gaswinning, die schade onafhankelijk en voortvarend afgehandeld wordt.  

Met de instelling van de onafhankelijke commissie en het in een overeenkomst vastgelegde 
commitment van de mijnbouwbedrijven, wordt die zekerheid geborgd. Het onafhankelijk en 
op afstand van de mijnbouwbedrijven regelen van deze schadeafhandeling, waarbij de 
schademelder ontzorgd wordt en niet zelf hoeft te bewijzen dat de schade is veroorzaakt 
door gaswinning (dat doet de commissie met behulp van deskundigen), is in de ogen van 
NOGEPA een belangrijke voorwaarde voor de acceptatie van huidige en toekomstige 
gaswinningsactiviteiten. Als er schade ontstaat door mijnbouwactiviteiten, wordt deze 
vergoed. 

Inmiddels is de aanpak behandeld door de Tweede Kamer. Ook heeft een aantal lokale en 
regionale bestuurders via de media op de aanpak gereageerd. In een aantal van deze 
reacties klinkt de zorg door of de mijnbouwbedrijven zich wel echt aan deze regeling zullen 
houden. Met deze brief wil ik graag nogmaals helder stellen dat de betrokken leden van 
NOGEPA de door u voorgestelde aanpak geheel onderschrijven. Deze leden zullen zich er 
dan ook via de ondertekening van de overeenkomst formeel aan verbinden. Het is ook zeker 
in ons belang dat de aanpak succesvol is. U kunt er dan ook vanuit gaan dat we ons zullen 
inspannen om er een succes van te maken. De aanpak is nodig om nu en in de toekomst 
verantwoord en veilig gas te kunnen blijven winnen en zo Nederland te voorzien van (een 
deel van) het aardgas dat we nu eenmaal nog nodig hebben. Dat is goed voor Nederland, 
goed voor het klimaat en goed voor een zekere en betaalbare energievoorziening.  

De Commissie Mijnbouwschade die u instelt zal op basis van het protocol een nadere 
werkwijze vormgeven. Daarbij dient de Commissie een eigen invulling te geven aan de 
onderdelen van het protocol om tot een werkbare uitvoering van de schadeafhandeling te 
komen. Dat is logisch maar levert tegelijkertijd ook enige onzekerheid op over de uiteindelijke 
uitvoering van de Landelijke Aanpak. Hierbij geven de mijnbouwbedrijven de controle over 
de schadeafhandeling en de beslissing over de daaruit voortvloeiende kosten uit handen. 
Dat is voor deze private partijen best een vergaande stap maar in het belang van de 
uitvoering van het schadeprotocol noodzakelijk. De waarborgen die we met u in de 
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overeenkomst afspreken geven ons voldoende comfort om met deze onzekerheid om te 
kunnen gaan voor het geval de Commissie in zijn werkwijze onredelijk ver afwijkt van het 
protocol. Met deze waarborgen kunnen wij dus onze private verantwoordelijkheid onder 
publieke regie plaatsen.  

Via de overeenkomst leggen we vast dat we ons houden aan de uitspraken van de 
commissie en zeggen we toe eventuele toegekende schades te vergoeden. Het mag 
duidelijk zijn dat de olie- en gasindustrie in Nederland er alle belang bij heeft dat deze 
landelijke aanpak slaagt.  

Met vriendelijke groeten 

Jo Peters 
Secretary General 


