
Mijnbouwschade, wat nu? 

Landelijke Aanpak Afhandeling Mijnbouwschade
en

Zoutwinning
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De weg naar LAAM 

• Mijnbouwactiviteiten leiden bij bewoners en bestuurders in 
heel Nederland tot onrust rond risico’s, verdeling van 
lasten en lusten en afhandeling van schade naar 
menselijke maat

• Voor energietransitie is herstel van vertrouwen in 
mijnbouwactiviteiten en met name in gaswinning, 
noodzakelijk

• Dit kan alleen door de burger centraal te stellen bij een 
landelijke aanpak van de afhandeling van 
mijnbouwschade

• Advies LAAM en appreciatie op basis van gesprekken en 
bijeenkomsten met bewonersgroepen, landelijke en lokale 
bestuurders, mijnbouwmaatschappijen, TCMG, Mijnraad, 
SoDM, VNG, IPO
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Uitgangspunten voor de Landelijke Aanpak (1) 

• Uniforme aanpak

• Laagdrempelig, transparant en snel

• Onafhankelijk en deskundig

• Een commissie mijnbouwschade

• Verschillen ten opzichte van Groningen
– Wettelijk bewijsvermoeden niet rechtstreeks maar met vergelijkbare 

handelwijze
– Rechtsbescherming niet in het publieke domein maar onder publieke 

regie

Met
• Een integrale en transparante beoordeling van risico’s 

voorafgaand aan de mijnbouwactiviteiten
• Een transparante en onafhankelijke monitoring van 

mogelijke schaderisico’s tijdens de mijnbouwactiviteiten
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Uitgangspunten voor de Landelijke Aanpak (2)

• Een centraal meldpunt voor mijnbouwschade, het 
Landelijk Loket Mijnbouwschade (LLM) 

• Een landelijke Commissie Mijnbouwschade (CM)

• Een adequate uitvoeringorganisatie voor de CM

• Een landelijk schadeprotocol per mijnbouwtype

• Een convenant per mijnbouwtype tussen de Staat en de 
mijnbouwmaatschappijen met afspraken over de 
schadeafhandeling door de CM

• Gebiedsarrangementen die bijdragen aan een adequate 
verdeling van de lasten en de lusten
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Publieke Regie
                                                                                 

Publieke  Domein

Afhandeling 
door TCMG

Betreft de schade Gaswinning 
Groningenveld en/of Gasopslag 

Norg?
Ja Nee

Dient de 
schade 

vergoed te 
worden?

Vergoeding

Schademelding bij
Landelijk Loket Mijnbouwschade
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Afhandeling 
door CM

Dient de 
schade 

vergoed te 
worden?

Nee

Ja

Nee

Ja

Vergoeding



LAAM
Landelijk Loket Mijnbouwschade (LLM)

• Centraal digitaal meldpunt voor alle mijnbouwschade in 
Nederland, ongeacht woonplaats of mijnbouwactiviteit

• Doorgeleiding naar TCMG/ IMG bij schade gerelateerd aan 
gaswinning Groningenveld en/of gasopslag Norg, anders naar 
CM, ook bij stapeling

• Centraal digitaal informatiepunt voor alle informatie rond 
mijnbouwactiviteiten, winningsplannen, risico’s, monitoring, 
afhandeling, omgevingsprocessen
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LAAM
Commissie Mijnbouwschade (1)

• Staat stelt CM in onder het primaat van ‘publieke regie’. 

• De CM bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 
onafhankelijke leden. In de commissie is juridische, 
communicatieve en technisch bestuurskundige kennis 
aanwezig, alsmede kennis van bouwconstructies, diepe en 
ondiepe ondergrond, geofysica en mijnbouwactiviteiten.

• De CM stelt op termijn kamers in betreffende Gaswinning 
Kleine Velden, Zoutwinning, Geothermie en Limburg.
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• De CM hanteert als leidraad Schadeprotocollen in de 
context van vigerende winningsplannen, 
gebiedsconvenanten en gebiedsarrangementen.

• De CM maakt bij de beoordeling van schademeldingen 
gebruik van gekwalificeerde, onafhankelijke 
deskundigen, conform een Schadeprotocol.

• CM beschikt over passende publieke financiering en een 
adequate uitvoeringsorganisatie.

• De CM adviseert de ministers over aangelegenheden rond 
de afhandeling van mijnbouwschade.

• De ministers voorzien in een procedure voor een periodieke 
evaluatie van de CM met inbreng vanuit betrokken burgers 
en mijnbouwmaatschappijen.
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LAAM
Commissie Mijnbouwschade (2)



• Staat stelt per type mijnbouw landelijk schadeprotocol 
vast:

• Gaswinning kleine velden op land

• Zoutwinning

• Geothermie

• Na-ijlende gevolgen kolenwinning Limburg
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LAAM
Schadeprotocollen (1)



10

LAAM
Schadeprotocollen (2)

Schadeprotocol omvat:
1. Begripsomschrijvingen

2. Eisen die worden gesteld aan schademeldingen

3. Regels die gelden in geval van een acuut onveilige situatie

4. Ontvangst en eerste beoordeling van de schademelding

5. De te volgen procedure bij de schadeafhandeling 

6. Benoeming van deskundige(n) en zienswijze van de schademelder

7. Onderzoek door en advies van deskundige(n)

8. Zienswijze van de schademelder op het advies van de deskundige(n)

9. Uitspraak van de CM

10.Vergoeding van de schade



• CM stelt werkwijze (beoordelingsgebied) en 
beoordelingskader (instructies aan deskundigen) vast

• Commitment aan advies door betrokken 
mijnbouwmaatschappij(en) op grond van Convenant

• Schademelder kan zich altijd wenden tot de civiele 
rechter

• Begrip schade conform Burgerlijk Wetboek, vooralsnog 
beperkt tot:

• Fysieke schade aan gebouwen en werken

• Materiële schade die het gevolg is van deze fysieke 
schade, conform richtlijnen
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LAAM
Schadeprotocollen (3)



LAAM
Convenanten

Convenant tussen Staat der Nederlanden en betrokken 
mijnbouwmaatschappijen:

• Verantwoordelijkheden van betrokken partijen
• Commitment aan de CM en de uitspraken van de CM
• Commitment aan het betreffende schadeprotocol
• De relatie met regionale en lokale afspraken en regelingen
• Financiële afspraken ten aanzien van de kosten van de  

schadeafhandeling door de CM en de uitvoeringsorganisatie
• Financiële afspraken ten aanzien van de draagplicht van de 

door de CM vastgestelde schadevergoedingen
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Gebiedsarrangementen (1) 

In winningsgebieden moeten omgevingsprocessen leiden tot 
gebiedsarrangementen

Dit kunnen transitieprogramma’s zijn waaraan betrokken 
maatschappijen en de Staat een financiële bijdrage leveren

Een programma kan lokale projectvoorstellen volgens regelingen 
als ISDE stimuleren

In een omgevingsproces  kunnen betrokken zijn
• gemeente(s)
• provincie(s)
• waterschap(pen) 
• burgers
• mijnbouwmaatschappij(en)
• Staat der Nederlanden

13



Gebiedsarrangementen (2) 

Voorbeelden:

- Omgevingsproces Ternaard (NAM)

- Omgevingsproces Westerveld (NAM)

- Projectafstemmingsprogramma Weststellingwerf (Vermilion)

- Gebiedsconvenanten Alkmaar, Bergen, Schagen (Taqa)
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Advies en Appreciatie
Landelijke Aanpak Afhandeling 

Mijnbouwschade
• Stel een centraal meldpunt voor mijnbouwschade in, het Landelijk Loket 

Mijnbouwschade (LLM).
• Stel een landelijke Commissie Mijnbouwschade (CM) in met als taak de 

onafhankelijke afhandeling van alle mijnbouwschades in Nederland (met 
uitzondering van de schades door de gaswinning in het Groningenveld en 
de gasopslag Norg).

• Zorg voor een adequate uitvoeringsorganisatie ter ondersteuning en onder 
aansturing van de CM.

• Stel per type mijnbouw een Schadeprotocol vast, te beginnen met een 
Schadeprotocol Gaswinning Kleine Velden op Land.

• Sluit per type mijnbouw een Convenant tussen de Staat en de betrokken 
mijnbouwmaatschappijen, te beginnen met een Convenant Gaswinning 
Kleine Velden op Land.

• Bevorder dat burgers en lokale overheden worden betrokken bij 
mijnbouwactiviteiten in hun omgeving en stimuleer omgevingsprocessen 
die leiden tot Gebiedsarrangementen. 

• Realiseer op zo kort mogelijke termijn een overgangsregeling voor de 
afhandeling van schades door gaswinning uit kleine velden.

• Breid de landelijke aanpak op korte termijn uit voor de zoutwinning, de 
geothermie en de na-ijlende gevolgen van de vroegere kolenwinning in 
Limburg.
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Rol Tcbb

• Tcbb heeft wettelijke taak tot advisering bij mijnbouwschade

• Deze taak wordt overgenomen door de CM

• Tcbb adviseert (nog) over risico’s op schade bij 
winningsplannen
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Tcbb en Zoutwinning (1)

• Adviesverzoeken aan Tcbb m.b.t. zoutwinning:
– 2010: 1, Frisia; 

– 2011: 20, Nedmag; 

– 2012: 1, Frisia: 

– 2013: 1, Frisia; 

– 2014: 6, Frisia; 

– 2016: 1, Nedmag; 

– 2019: 1, Nedmag

• Tcbb heeft bij deze schademeldingen geen causaliteit vast 
kunnen stellen in relatie tot zoutwinning, ook niet bij stapeling
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Tcbb en Zoutwinning (2)

• Bij zoutwinning is uiterst kleine kans op schade door 
bodemdaling

• Initieer gebiedsarrangementen

• Ontwikkel schadeprotocol zoutwinning
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