P E R S B E R I C H T
Groningen, dinsdag 23 mei 2017

DOORBRAAK IN PROCES NAAR SCHADEPROTOCOL DICHTERBIJ:
Maatschappelijke en bestuurlijke partijen vinden elkaar in uitgangspunten voor
schadeprotocol

Na intensief overleg tussen vertegenwoordigers van de Groninger Bodem Beweging en
Groninger Gasberaad, de 12 gemeenten en de provincie Groningen hebben zij elkaar
gevonden in een viertal pijlers met een concrete invulling daarvan, die de basis moeten
vormen voor het nieuwe schadeprotocol. Het geheel vormt volgens deze partijen het
fundament van een integrale aanpak voor alle problemen gerelateerd aan de
aardgaswinning in Groningen, een aanpak die gedragen wordt door de regio op zowel
maatschappelijk als bestuurlijk niveau. De partijen hebben het document gezamenlijk
opgesteld en voor verder overleg naar de NCG verzonden.

De vier pijlers (en onderliggende uitgangspunten) onder de nieuwe schadeafhandeling zijn op hoofdlijnen -: 1. dat het Rijk verantwoordelijkheid neemt en garant staat voor de
financiering, 2. dat er een rechtvaardige schadebepaling komt waarbij alle schade die
redelijke wijze aan gaswinning is toe te rekenen wordt vergoed, 3. dat de menselijke maat
gehanteerd wordt waarbij er een andere grondhouding nodig is en 4. dat het schadeproces
onafhankelijk wordt vormgegeven zodat de inrichting, het proces en de uitvoering van de
schadeafhandeling geheel onafhankelijk van de verantwoordelijken voor de schade wordt
uitgevoerd.

Daarnaast hebben de partijen uit de regio een nadere invulling gegeven aan de
schadebeoordeling, de behandeling van de gedupeerde bij de schadebeoordeling, waarbij

‘transparant’en ‘snel’ kernwoorden zijn, een juridische inbedding, het recht op secondopinion, arbitrage en rechtshulp en een transparant databeheer.

Op basis van het opgestelde document gaan de maatschappelijke en bestuurlijke partijen uit
de regio het gesprek aan met de NCG en de vertegenwoordiger van het ministerie van EZ om
te komen tot een nieuw schadeprotocol met daadwerkelijk breed maatschappelijk
draagvlak. Als dat gesprek positief verloopt is er voor het eerst in jaren een werkelijke
doorbraak mogelijk in de slepende ellende van de schade afhandeling.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Bijgevoegd aan dit persbericht treft u het document aan waarin de uitgangspunten en
nadere invulling is weergegeven.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met woordvoerders van de regiopartijen.
Groninger Gasberaad, Susan Top tel. 06-11 520 933
Groninger Bodem Beweging: Dick Kleijer, secretaris GBB, tel 06-53 702 792
Provincie Groningen Eelco Eikenaar via Henk Bouwkamp tel. 06-15 068 050
Burgemeester Gerard Beukema via Tiny Smit tel. 06-29 399 350.

De 12 Groninger gemeenten zijn: Gemeente Delfzijl, Gemeente Ten Boer, Gemeente
Slochteren, Gemeente Hoogezand-Sappemeer, Gemeente Menterwolde, Gemeente De
Marne, Gemeente Loppersum, Gemeente Groningen, Gemeente Winsum, Gemeente
Appingedam, Gemeente Bedum, Gemeente Eemsmond

