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Geachte Voorzitter,
In de regeling van werkzaamheden van 18 april jl. heeft uw Kamer verzocht om
een brief over de seismiciteit rond Loppersum en het advies van Staatstoezicht op
de Mijnen (SodM) daaromtrent, een kabinetsreactie op het recente rapport van de
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en een brief over de nieuwe werkwijze voor
de afhandeling van schade door gaswinning naar aanleiding van berichtgeving dat
maatschappelijke partijen zich mogelijk terug trekken uit het overleg daarover.
Uw Kamer heeft verzocht deze drie brieven vandaag te ontvangen met het oog op
het debat over de gaswinning in Groningen van 20 april a.s. Over de seismiciteit
rond Loppersum heb ik uw Kamer gisteren geïnformeerd. Een kabinetsreactie op
het OVV-rapport vergt meer tijd en kan ik niet voor het debat naar de Kamer
sturen. Over de schadeafhandeling informeer ik uw Kamer met deze brief.
Met mijn brief aan uw Kamer van 13 april 2017 heb ik niet de indruk willen
wekken dat de uitkomst van het traject om te komen tot een nieuwe
schadeafhandelingsprocedure op voorhand zou vaststaan. Een nieuwe aanpak zal
alleen goed werken als deze breed wordt gedragen. Dit traject is een open proces
onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), die de wensen en
opvattingen van de betrokken maatschappelijke en bestuurlijke partijen een
volwaardige plaats zal geven in een finale afweging. De NCG zal vervolgens
overgaan tot vaststelling van een nieuw schadeprotocol, schadehandboek en
kwaliteitscriteria voor schade-experts die op draagvlak kunnen rekenen.

(w.g.)

H.G.J. Kamp
Minister van Economische Zaken
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