PETITIE
SCHADEPROTOCOL OVERIGE VELDEN
De gaswinning in Nederland wordt onverminderd voortgezet. Weliswaar wordt de gaswinning in het grote
Groningenveld de komende jaren afgebouwd, maar dat geldt niet voor de overige kleine velden in
Nederland. Bewoners van veel provincies hebben er mee te maken. De gaswinning in de overige velden is
anders dan die in Groningen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen risico op schades zijn. De kleinere velden
liggen veelal minder diep of met een andere samenstelling van het bovenliggende pakket.
In Groningen duurde het tientallen jaren voordat de schadelijke gevolgen van de gaswinning voelbaar,
zichtbaar en erkend werden. Pas recent is er een schaderegeling voor de gedupeerden beschikbaar; de
uitvoering daarvan laat nog te wensen over. De gevolgen voor gedupeerden is onevenredig groot gebleken.
Deze schades waren al langere tijd voorzien, maar de overheid heeft hier niet of onvoldoende adequaat op
gereageerd, waardoor de gevolgen niet alleen fysiek en financieel zijn, maar ook sociaal en psychisch.
Het is onbegrijpelijk dat de regering geen lessen trekt uit de ervaringen in het Groninger veld.
De bewonersorganisaties in de “overige velden” willen in de toekomst niet opgezadeld worden met
vergelijkbare situaties. Ook nu zijn er al aanwijzingen en bewijzen dat er schades aan bezittingen en grond
ontstaan.
Bewonersorganisaties rondom de “overige velden” willen dat hier lessen uit getrokken worden. Zij eisen NU
een deugdelijk schadeprotocol. Deze bewonersorganisaties hebben de afgelopen periode veel overleg
gevoerd met lokale en provinciale bestuurders. Dit heeft er mede toe geleid dat het VNG en het IPO zich
uitgesproken hebben voor een beter schadeprotocol dan waar de Minister nu mee komt. Zij hebben hun
standpunten aan Den Haag kenbaar gemaakt.
De Minister heeft een schadeprotocol voor de overige mijnbouw voorgesteld. Dit protocol wijkt op essentiële
punten af van het advies dat door de Tcbb (Technische commissie bodem beweging) is uitgebracht aan de
Minister.
De Minister heeft het voorliggende schadeprotocol slechts aan een zeer beperkt aantal bewonersgroepen voor
commentaar voorgelegd. Wij eisen dat alle bewonersgroepen hun invloed kunnen hebben op de inhoud van
het schadeprotocol.
De rechtstaat maakt geen onderscheid tussen burgers. Burgers die in gelijke positie verkeren behoren op
eenzelfde wijze behandeld te worden. Dus waar schades ontstaan door mijnbouwactiviteiten, moeten de
regels voor schadevergoeding gelijk zijn. Het mag daarom niet uitmaken
* waar de burger die te maken krijgt met een schade door mijnbouwactiviteiten, in Nederland gevestigd is,
* of het gaat om gaswinning, zoutwinning, of opslag in de ondergrond, enz.,
* of door welk mijnbouwbedrijf de schade is veroorzaakt.
Dit betekent dat de volgende principes bij het schadeprotocol gehanteerd moeten worden:
a. het schadeprotocol is van toepassing op alle mijnbouwlocaties;
b. het schadeprotocol is van toepassing op alle mijnbouwbedrijven die in Nederland actief zijn;
c. de voorwaarden voor het in aanmerking komen voor schades zijn gelijk;
d. de reikwijdte en hoogte van de schadevergoedingen zijn in vergelijkbare situaties gelijk.
Om dat te bewerkstelligen zal er slechts een instantie moeten komen die verantwoordelijk is voor de
afhandeling van de schades.
De onderstaande bewonersorganisaties spreken zich uit voor een schadeprotocol dat voldoet aan de volgende
eisen:
1. Er is slechts een Commissie die de schades afhandelt.
2. De overheid staat garant voor de uitbetaling van de schades aan gedupeerden. De overheid maakt
hiertoe afspraken met de mijnbouwbedrijven.
3. Het schadeprotocol gaat uit van het wettelijk bewijsvermoeden.
4. Tot 25 jaar na afronding van de mijnbouwactiviteiten kunnen burgers schades melden.

5. De schades die in aanmerking komen voor vergoeding hebben betrekking op schades aan gebouwen,
aan de bodem (verzakkingen / verhogingen of vervuiling), en op psychische schade.
6. Bij het beoordelen van de schade wordt rekening gehouden met een mogelijke stapeling van
mijnbouwactiviteiten en met de specifieke situatie van het gebied.
7. Er hoeft geen directe relatie gelegd te worden tussen een specifiek waargenomen bodemtrilling en
een opgetreden schade.
8. Er wordt geen beperkende invloedssfeer bepaald waarbinnen een mijnbouwschade kan optreden;
9. Er wordt een deugdelijk, dekkend en transparant meetnetwerk ontwikkeld.
10. Bij aanpassing van het schadeprotocol wordt aan bewonersorganisaties tijdig gelegenheid gegeven
invloed uit te oefenen op de voorgestelde wijzigingen.

Bewonersgroep

Gemeente

Contactgegevens

Stichting GAS DrOvF

Westerveld,
Steenwijkerland en
Weststellingwerf

Info.gasdrovf@gmail.com

Stichting Warffum Alert

Het Hogeland

warffum.alert@gmail.com
Erik van Raalte

Tegengas Friesland

Weststellingwerf

bewoners@tegengas.frl

Stichting Tsjingas

Opsterland

tsjingas@hotmail.com

Jeannette van der Velde

Monique Plantinga
Laat Woerden niet Zakken

Woerden

bestuur@laatwoerdennietzakken.nl
Leo Sonneveld, Elias Bom

Werkgroep tegen nieuwe gaswinning
Smallingerland

Smallingerland

prlesterhuis@online.nl
Peter Lesterhuis

Stichting bewoners Lanengebied/
Zuiderveen Winschoten

Oldambt

info@mijnendijnbelang.nl
Tineke Raap

Milieudefensie Westerveld

Westerveld

westerveld@milieudefensie.nl
Alie Eiting

Stop gaswinning Marsdijk

Assen

https://www.stopgaswinningmarsdijk.nu

Laat Friesland Niet Zakken

Diverse gemeenten
Friesland

Laatfrieslandnietzakken@gmail.com
Machiel Aarten

Stop gas in loon

Loon op Zand

https://stopgasinloon.nl/
Peter Flohr

Niet fracken in Waalwijk

Waalwijk

https://nl-nl.facebook.com/waalwijkfrackvrij/
Frank den Braven

Onze Klei

Middag
Humsterland/De
Marne

www.onzeklei.nl

Westerkwartier en
Noardeast-Fryslân

Sandra@geenfracking.nl

Feste Grun Noardeast Fryslân

Noardeast-Fryslân

festegrundongeradiel@gmail.com

Duurzaam Heeg/
wurkgroep Foar Heeg Tjsin gas

Heeg

https://duurzaamheeg.nl/

Hoogesteger/Slootdorp

Schagen,
Hollandskroon

c.hoogesteger@planet.nl

Plaatselijk belang De Wilgen/Smalle Ee/
Buitenstverlaat

Smallingerland

https://pbdewilgen.nl/

Geen Fracking in Pieterzijl

mgz.onzeklei@ziggo.nl

Sandra Jakobs

Oebele Veenstra
Tegengas Willemsoord

Steenwijkerland

Contact persoon:
P. Dingerdis

Dorpsbelang Rottum

Fryske Marren

https://www.rottumonline.nl/dorpsbelang/
R. Leenes

Vereniging voor Dorpsbelang Opeinde

Smallingerland

voorzitter@dorpsbelangopeinde.nl
Mink Visser

Deze petitie wordt mede gesteund door:
Groninger Bodem Beweging
http://www.groninger-bodem-beweging.nl
Coert Fossen
Stichting Stop Zoutwinning
woordvoerder@stopzoutwinning.nl
Jean-Pierre Dessart
Stichting Stop Afvalwater Twente
www.stopafvalwatertwente.nl
info@STOPafvalwaterTWENTE.nl
Freddy Mensink
“Omdat we vinden dat er in Nederland geen onderscheid mag worden gemaakt in aard van de mijnbouw of de
locatie”: GBB

