
Totaal: 23.550 

Nog op te 
nemen: 7.100 

Opnames: 
12.650 

Afgehandelde 
zaken: 8.300 

■ In behandeling - nog op te nemen 

■ Beoordeling - gereed voor 
opname 

■ Beoordeling - geen opname 
(meer) nodig 

■ Schaderapport wordt door 
deskundige opgesteld 

■ Zienswijze/besluitvorming 

Overzicht status dossiers 

Werkvoor-
raad: 
15.250 

Voor 
aanvraag 
relevante 
gegevens 
verzameld: 
18.750 

■ Afgehandelde zaken - besluit 
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Datum 	17 mei 2019 
Betreft 	Stand van zaken schadeafhandeling 

Geachte heer Wiebes, 

In ons gesprek van 14 mei jl. heb ik u een beeld geschetst van de voortgang 
van de schadeafhandeling door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade 
Groningen (TCMG). 

Er zijn nu 23.250 schademeldingen bij TCMG binnengekomen. Ruim 8.000 
daarvan zijn afgehandeld en voor de overige ruim 15.000 is bij meer dan de 
helft de schadeafhandeling in een verder gevorderd stadium van afhandeling. 
In meer dan 85% van de dossiers wordt schadevergoeding toegekend en dat 
percentage neemt toe. 

Steeds meer Groningers merken dat de schadeafhandeling op stoom is. Bijna 
de helft van de circa 13.500 aanvragen die overkwamen van het CVW bij de 
start van de TCMG, is inmiddels afgehandeld. Daarnaast is bij circa 4500 van 
de aanvragen inmiddels een schade-opname uitgevoerd. Van de bijna 10.000 
nieuwe aanvragen is sinds 19 maart 2018 bij circa de helft een schade-opname 
geweest. Een zesde van die aanvragen is inmiddels afgehandeld. 



Er is daarmee zichtbaar sprake van voortgang, maar tegelijkertijd is er een 
duidelijke wens voor nog meersnelheid. Op dit moment wachten zo'n 7.000 
aanvragers nu ruim een jaar op afhandeling van hun schade doorTCMG. Voor 
deze dossiers is een verdaging van de beslistermijn aanstaande. In ons 
gesprek deze week hebt u dan ook uw zorgen uitgesproken over de 
voortvarendheid van de schadeafhandeling en verzocht naar mogelijkheden te 
zoeken om de productie verderte verhogen. 

Daarbij geldt dat het niet alleen nodig is de aanhangige aanvragen zo snel 
mogelijk af te handelen. Het is ook nodig binnen de organisatie van de TCMG 
voldoende ruimte te creëren voor de meer complexe dossiers (monumenten, 
agrarische bedrijven en mkb). Bovendien moet de TCMG als voorloper van het 
Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) voorbereid worden op een 
vloeiende overgang en de nieuwe taken die het IMG met zich meebrengen, 
zodat de Groningers ook in de toekomst op ons kunnen rekenen. 

In ons gesprek waren wij het eens over de noodzaak om de al langer liggende 
zaken (het stuwmeer) weg te werken. Dit in het belang van degenen die al zo 
lang wachten. Het wegwerken van het stuwmeer is ook nodig om nieuwe 
aanvragen op korte termijn op te kunnen pakken. Allereerst wil ik voor de 
aanvragers die nog wachten op een opname, de huidige mogelijkheid om de 
opname te laten verrichten door TCMG ingeschakelde aannemers, uitbreiden. 
Dit, door het aantal aannemersbedrijven waaruit thans kan worden gekozen 
meer opnames te laten doen, alsook het huidige aantal van zeven 
aannemersbedrijven verder te verhogen. Het door aannemers opnemen van 
schade ontlast de schaars beschikbare deskundigen en geeft de aanvrager de 
mogelijkheid afspraken te maken met de aannemer voor herstel. 

Ook werk ik aan een andere tijdelijke uitbreiding, die ziet op schades tot 
10.000 euro. Deze uitbreiding biedt de aanvrager de mogelijkheid om via een 
doorTCMG gecertificeerde aannemer de schade te laten opnemen en te 
herstellen. Om ervoor te zorgen datde aannemers de aanvrager daadwerkelijk 
goed kunnen bijstaan, zullen kwaliteitseisen aan hen worden gesteld en zullen 
zij werken met hetzelfde calculatiemodel als waarmee de herstelkosten van 
schades van andere aanvragers worden begroot. Met deze uitbreiding krijgt de 
aanvrager ook meer regie over de afhandeling van hun schade. 

Voorts wil ik een verdere versnelling bereiken door het meer op output sturen 
van de onafhankelijke deskundigen, en het aantal stappen in de rapportage-
en besluitvormingsketen waar mogelijk te verminderen en te versimpelen. Dit 
betekent een proces dat bijdraagt aan het sneller opleveren van een 
eindrapport, waardoor de totale doorlooptijd verkort kan worden. Ook ben ik 
doende om het aantal deskundigen verder uit te breiden, met name voor de 
behandeling van de meer complexe dossiers. 

In ons gesprek verzocht u mij ook om onorthodoxe mogelijkheden te 
onderzoeken om het stuwmeer weg te werken. Zo nodig buiten de kaders die 
het Besluit mijnbouwschade Groningen stelt. Er wordt op dit moment gewerkt 
aan mogelijkheden om invulling te geven aan uw verzoek. Ik bericht u hierover 
op een zo kortst mogelijke termijn. Aangezien een dergelijke maatregel het 
huidige mandaatvan de TCMG te buiten gaat, zou dit - ingegeven door de 



bijzondere situatie waarin we op dit moment verkeren - een buitengewoon 
mandaat uwerzijds vereisen. 

Desgewenst ben ik graag bereid deze brief toe te lichten. 

Hoogachtend, 

VoorzitterTijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen 
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