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Geachte leden van de raad,

Begin dit jaar (briefnr. 247186 dd. 30-01-2020) hebben wij u geïnformeerd over diverse 
ontwikkelingen in het “ondergronddossier". In deze brief nemen we u mee in de ontwikkelingen die 
dit jaar hebben plaatsgevonden. Op enkele punten werpen we alvast een blik vooruit. Dit doen we 
ook in de overtuiging dat de effecten van de mijnbouwactiviteiten in de regio onze inwoners nog 
langere tijd zal bezig houden. Omdat de activiteiten in de diepe ondergrond niet bij gemeente- en 
provinciegrenzen ophouden, zoeken wij veelal afstemming in de Drentse en Groningse regio.

Klankbordgroep en steunpunt IMG
In onze vorige brief gaven we al aan dat alleen als wij als gemeente samen optrekken met onze 
inwoners het inwonersperspectief voldoende aandacht krijgt. Daarom zijn wij blij met de afgelopen 
voorjaar gevormde klankbordgroep “Gestapelde Mijnbouw Aa en Hunze”, waarin op dit moment 
vertegenwoordigers zitten uit de dorpen Annerveenschekanaal, Oud- en Nieuw Annerveen en 
Spijkerboor, Eexterveen en Eexterveenschekanaal (vacature).

Vanaf januari opent het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) een steunpunt in de Badde in 
Annerveenschekanaal. Op maandagen van 13:00 - 17:00 uur kunnen inwoners daar terecht met 
vragen over mijnbouwschade en de schaderegelingen. In het steunpunt zullen zaakbegeleiders van 
het IMG aanwezig zijn. Zij staan voor inwoners klaar om vragen te beantwoorden over 
schadeafhandeling, een toelichting te geven op de Waardedalingsregeling of om te helpen met het 
indienen van een aanvraag. Met dit eerste steunpunt in Drenthe zal het IMG in ieder geval tot 
volgend zomer kantoor houden in onze gemeente. Meer informatie over het IMG vindt u op 
www.schadedoormiinbouw.nl.

Informatiebijeenkomst Mijnbouw
Op 19 november jl. hadden wij een informatiebijeenkomst waarin het Staatstoezicht op de Mijnen 
(SodM), als onafhankelijke toezichthouder, haar rol schetste en op een heldere wijze inging op 
meer dan vijftig vragen uit uw raad en van de klankbordgroep. De online bijeenkomst kon rekenen 
op ruime belangstelling uit de regio. De presentatie en de opname kunnen nog worden 
teruggezien op onze website.



httDs://www.aaenhunze.nl/Bestuiir/Nieuws/Nieuws november 2020/Teruakiiken informatiebiieenk
omst Raad mi in bouwactiviteiten Aa en Hunze
De informatiebijeenkomst vormt een goede bijdrage voor de discussie binnen uw raad over het 
gebruik van de diepe ondergrond in onze gemeente. Wij willen op een natuurlijk moment aan uw 
raad een voorstel doen om tot een helder standpunt te komen van ons gemeentebestuur. Daarbij 
willen wij ook graag onze inwoners c.q. de klankbordgroep meenemen.

Zoutwinning Nedmag Veendam
Na een adviesronde in 2019 heeft de minister vlak voor de afgelopen zomerperiode het ontwerp- 
instemmingsbesluit ter inzage gelegd. Ons college heeft daarop in een korte en krachtige 
zienswijze aangegeven dat wij niet kunnen instemmen met het (ontwerp)besluit van de minister van 
EZK (Economische Zaken en Klimaat). Direct na het zomerreces hebben wij met uw raad de 
zienswijze van een inhoudelijk aanvulling voorzien. Daarbij hebben we ook de zorgen van inwoners 
uit het grensgebied met de provincie Groningen via de klankbordgroep kunnen betrekken. In de 
zomervakantie werden al veel zienswijzen uit de regio bij de minister ingediend.

Recent hebben wij van het ministerie van EZK begrepen dat het definitieve instemmingsbesluit in 
het begin van 2021 (eerste kwartaal) bekend zal worden gemaakt. Wij zullen dan met uw raad 
nagaan welke vervolgacties hierop vanuit het perspectief van onze gemeente en inwoners nodig 
zijn. Daarvoor zullen wij wederom afstemming hebben met de andere overheden in de regio.

Schaderegelingen
Zoals u bekend is, pleiten wij al jaren voor een goede schaderegeling voor alle 
mijnbouwactiviteiten. Gelijke behandeling, vlotte afhandeling van schademeldingen en het 
toekennen van ruimhartige vergoedingen. De inrichting van één loket is daarbij altijd onze inzet 
geweest. Zeker omdat een groot deel van onze gemeente te maken heeft met stapeling van 
mijnbouwactiviteiten en - effecten. Daarom is het loket van het IMG voor alle schademeldingen uit 
onze gemeente niet meer dan logisch.

De minister heeft helaas gekozen om voor alle mijnbouwactiviteiten buiten de gaswinning uit het 
Groningenveld afzonderlijke en afwijkende schaderegelingen in te richten. Inmiddels is de regeling 
voor de kleine velden in werking. De schaderegeling voor zoutwinningen zal naar verluid op korte 
termijn in werking treden en voor geothermie zal ook een regeling worden opgesteld. De hiervoor 
opgerichte commissie mijnbouwschade heeft recent een tweetal schademeldingen afgehandeld. 
Meer informatie over de werkwijze van de commissie en de regelingen vindt u op 
www.commissiemiinbouwschade.nl De keuze voor twee loketten betekent meer administratie, 
afstemming en overdrachten van schademeldingen tussen beide organisaties. In de praktijk heeft 
dit al geleid tot vertraging in de afhandeling van schademeldingen in onze regio. Met de andere 
overheden spreken wij de minister daar op aan.

Andere regelingen en compensatiegelden
Inmiddels is het besef ook elders ontstaan, dat naast een goede regeling voor schadeafhandeling, 
gedupeerden in het aardbevingsgebied Groningen en de omliggende gebieden moeten worden 
gecompenseerd voor alle ellende die de mijnbouw direct en indirect heeft veroorzaakt. Daarvoor 
was onder andere een uitspraak nodig van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (januari 2018). 
Dat de waardevermindering van woningen door gaswinning uit het Groningenveld moet worden 
vergoed.

Waardedalinasreoelino
Op basis van een wetenschappelijk en juridisch onderbouwde aanpak is er een generieke regeling 
gevormd die is uitgewerkt door het IMG. Sinds 1 september is er een gefaseerde start gemaakt met 
de uitvoering van de Waardedalingsregeling. Voor de regio zijn totaal 138 postcodes gepubliceerd 
waar het IMG schade door waardedaling vergoedt. Voor Aa en Hunze is tot onze verbazing alleen 
een geïsoleerd postcodegebiedje 9656 (bij Oud-Annerveen en Spijkerboor) aangewezen. Wij



hebben hierover het IMG om uitleg gevraagd. Vanaf 1 januari a.s. kunnen huiseigenaren in dit 
gebied in aanmerking komen voor een vergoeding voor de waardevermindering.
Informatie over de regeling wordt gegeven op de website van het iMG 
www.schadedoormiinbouw.nl/waardedalinQsreaelinQ.

Bestuurlijke afspraken versterking Groningen
Op 6 november heeft het Rijk een akkoord gesioten met de provincie Groningen en de gemeenten 
uit het aardbevingsgebied. Hoewei een beiangrijk deei van het extra budget van 1,5 miljard euro 
primair bestemd zai worden voor het versterken van huizen in het aardbevingsgebied in Groningen, 
Zijn de gelden ook bedoeld voor versterking van de fysieke en sociaie structuur, economische 
ontwikkeiing midden- en kieinbedrijf, schadevergoedingen en versterking bij agrarische bedrijven, 
behoud en herstei van erfgoed en sociaal-emotioneie ondersteuning van inwoners in het 
aardbevingsgebied. in de nog uit te werken budgetten en regeiingen zuiien ook het omiiggende 
effectgebied moeten worden betrokken, omdat de inwoners in dat gebied evenredig dienen te 
worden gecompenseerd voor de negatieve effecten van de mijnbouw in de regio. Ons college heeft 
daarover al het eerste contact gezocht met de provincie Groningen.

Meetnetwerk en gebouwsensoren
De compiexiteit bij de schadeafhandeiing in een gebied met (effecten van) gestapelde mijnbouw 
onderstreept de noodzaak van een goed meetnetwerk en adequate monitoring. Ook om die reden 
werd mede door inzet vanuit uw raad het seismisch meetnetwerk ook in Noord-Drenthe vanaf 2016 
uitgebreid. Naast de verdichting van het KNMI-netwerk werd een aantal gebouwsensoren geplaatst 
door NAM en TNO. Over de ingezette ontmanteling van het gebouwsensorennetwerk hebben wij u 
eerder bericht. Door druk uit de regio voert het KNMI-momenteel een evaluatie uit van het huidige 
meetnetwerk. Het evaluatierapport van KNMI wordt venwacht in het eerste kwartaal van 2021. In 
het daaropvolgende kwartaal wil de Minister over deze evaluatie in gesprek met de provincie en 
gemeenten. Wij houden ook hier de komende tijd nadrukkelijk de vinger aan de pols.

Gaswinningen
Zoals u bekend is, hebben wij naast effecten uit de gaswinning uit het Groningenveld ook een 
aantal gasvelden in onze gemeente, waar al jaren gas wordt gewonnen. In een 'rondje langs de 
velden’ geven wij u hierna nogmaals een update per gasveld.

Groningenveld
Met de gemeenten Tynaario en Noordenveld en de provincie Drenthe zijn wij door de Groninger 
overheden meegenomen in de actuele ontwikkelingen rond de afbouw van de gaswinning. Ook dit 
jaar hebben wij geen bezwaar gemaakt tegen het productiebesluit van de minister. Natuurlijk 
volgen wij de verdere ontwikkelingen in de definitieve afbouw. Dit in de wetenschap dat 
schadeveroorzakende bevingen ook jaren na beëindiging van de winning nog kunnen plaatsvinden.

Annerveen
Dit grootste kleine gasveld van ons land is nagenoeg leeg geproduceerd. Onlangs heeft de NAM 
ons laten weten dat de winning medio 2021 zal worden beëindigt. Dit omdat het niet langer 
rendabel is. Goed nieuws, maar ook hier geldt dat aardbevingen in de toekomst niet kunnen 
worden uitgesloten. We willen met de NAM spreken over het opruimen en herbestemmen van de 
locaties.

Gasselterniiveen
De winning van zwavelhoudend gas dat in Emmen werd ontzwaveld is al geruime tijd gestaakt. Op 
20 januari is NAM begonnen met het opruimen van de winlocatie. NAM heeft omwonenden en de 
vereniging dorpsbelangen hierover geïnformeerd. De NAM is met ons in gesprek over de 
toekomstige bestemming van de locatie.



Westerveld
Dit is een ciuster van gasveiden c.q. -blokken rond Assen, waarvan “Vries-Zuid” en “Eleveld” ook 
(gedeeltelijk) onder het grondgebied van Aa en Hunze liggen. Ook uit deze velden wordt al 
tientallen Jaren gas gewonnen. Het met een vijftal andere gemeenten eind 2018 beroep werd 
afgelopen zomer behandeld bij de Raad van State. De uitspraak laat nog steeds op zich wachten 
maar verwachten wij op kortere termijn.

Grolloo
Uit dit kleinste veld binnen onze gemeente wordt gas gewonnen door het Canadese bedrijf 
Vermillion-Energy. Dit bedrijf laat ons weten dat er geen ontwikkelingen te melden zijn.

Ondergrond en energietransitie
In het kader van de energietransitie is het winnen van duurzame energie uit de ondergrond 
(geothermie) altijd een optie, maar een eerste scan leert ons dat dit momenteel niet kosteneffectief 
te exploiteren is. Voor de minder diepe ondergond c.q. de bodem ligt dat iets anders. Het gebruik 
van warmte-koudeopslag wordt al wel toegepast in de gebouwde omgeving.

De opslag van gassen en/ of C02 is in het kader van de Regionale Energiestrategie geen 
onderwerp. Het onderzoek in dat verband vindt momenteel elders plaats. Nieuwe gebruiksfuncties 
van de ondergrond lijken zich niet concreet aan te dienen. Wel is de NAM in onze regio aan het 
verkennen of haar op te ruimen locaties en leidingwerk te gebruiken zijn voor duurzame 
toepassingen. In Emmen heeft zo'n bestaande locatie reeds een tweede leven gekregen en het lijkt 
logisch om ook in onze gemeente - onze voorwaarden van maatschappelijk draagvlak en/ of 
deelneming - te beoordelen of dit kansen biedt voor bewoners en/ of bedrijven.

Met het voorgaande hebben wij u de actuele ontwikkelingen op het thema ondergrond geschetst. 
Naast deze beknopte schets zullen wij binnenkort ongetwijfeld bij u terugkomen naar aanleiding 
van de afzonderlijke ontwikkelingen.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan de Minister van EZK, NAM, Nedmag en Vermillion- 
Energy en de colleges van de provincie Drenthe, gemeenten Assen, Midden-Drenthe, Midden- 
Groningen, Noordenveld, Tynaario, Veendam en Westerkwartier en het Dagelijks Bestuur van het 
waterschap Hunze en Aa’s.

Met vriendelijke groet.

Het college van de gemeente Aa en Hunze

de hee. . Hiemstra
secretaris bun «ster


