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Open proces en menselijke maat bij nieuw schadeprotocol 

19 apr i l  2017 

Nieuw schadeprotocol 

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandel ing van bovenvermeld onderwerp; 

Constaterende dat 

•De Onderzoeksraad voor Veil igheid in haar rapport van 30 maart 2017 tot de conclusie komt dat niet a l le  

aanbevel ingen uit haar rapport van februari 2015 zijn opgevolgd; 

• De Onderzoeksraad heeft geadviseerd dat bij de schadeafhandel ing niet langer moet worden gestreefd naar 

procedurele precisie, maar naar het hanteren van de menselijke maat, en dat NAM noch direct, noch indirect 

betrokken moet zijn bij het schadeafhandelingsproces; 

• De Nationaal Coördinator Groningen heeft aangekondigd dat NAM zich terugtrekt uit het schadeproces en dat 

er een nieuw protocol voor de afwikkeling van mijnbouwschade wordt gemaakt in overleg met overheden en 

maatschappel ijke partners; 

Overwegende dat 

• De Groninger Bodem Beweging en het Gasberaad kritiek hebben geuit op de brief van de minister van EZ d.d.  

13 apri l 2017, die eruit bestaat dat in die brief een beeld wordt geschetst van het nieuw op te stellen protocol 

waarbij een aantal elementen van dat protocol bij voorbaat vast lijken te staan en er geen sprake lijkt te zijn 

van een open proces; 

• Dit aanleiding is voor de GBB en het Gas beraad uit het overleg te stappen; 

Spreken uit dat 

•de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Vei l igheid alsnog moeten worden opgevolgd. 

• Het proces van totstandkoming van het nieuwe schadeprotocol een open overleg moet zijn waarbij de 

uitkomsten niet op voorhand vaststaan en waarbij de inbreng van gedupeerde bewoners via o .a .  de Groninger 

Bodem Beweging en het Gasberaad wordt geborgd; 

• Het nieuwe schadeprotocol niet a l leen een technisch-juridische benadering moet zijn, maar dat hierin ook 

ruimhartigheid en de persoonlijke omstandigheden van mensen a ls  uitgangspunt worden genomen; 

• Het nieuwe schadeprotocol moet kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak en bij moet dragen aan 

herstel van vertrouwen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Stieneke van der Gra , 


