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DATUM 28-5-2018 

AAN Commissie RGW 

VAN M. Pennarts-Pouw 

DOORKIESNUMMER 030-2583500 

ONDERWERP Wijziging Mijnbouwwet 

 

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 23 april jl. heeft u mij gevraagd naar de wijziging van de 

Mijnbouwwet. U vroeg specifiek naar het vervallen van artikel 33 van de Mijnbouwwet die zich richt op de 

zorgplicht van de houder van een vergunning. Hieronder informeer ik u over de wijziging van de Mijnbouwwet in 

algemene zin en licht ik de wijziging in relatie tot artikel 33 toe. 

 

Doel wijziging Mijnbouwwet: 

In de periode van 29 maart t/m 13 april jl. heeft een internetconsultatie plaatsgevonden voor een wijziging van de 

Mijnbouwwet en de Gaswet: “Voorstel van de wet houdende wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet 

betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld”. In de memorie van  toelichting is 

aangegeven dat het de wens van het  kabinet is  om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk  te beëindigen 

en dat de huidige systematiek van de Gaswet en Mijnbouwwet onvoldoende aansluit bij deze gewenste situatie. 

Deze wetswijziging is dus bedoeld voor het minimaliseren van gaswinning uit het Groningerveld en is alleen van 

toepassing voor de winning van gas uit het Groningerveld. De wijziging heeft geen betrekking op andere (kleine) 

gasvelden, zoals het gasveld Papekop bij Woerden. 

 

Artikel 33 niet van toepassing verklaard alleen voor  gaswinningen Groningerveld 

Artikel 33 van de Mijnbouwwet bevat een algemene zorgplicht. Op grond van deze zorgplicht moet een 

vergunninghouder alle maatregelen treffen die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om te voorkomen 

dat door de winning schade door bodembeweging wordt veroorzaakt. Het is een  misverstand dat door de 

wijziging van de mijnbouwwet artikel 33 komt te vervallen. Dit artikel wordt samen met nog een paar andere 

artikelen door de wijziging van de mijnbouwwet niet van toepassing verklaard voor gaswinning uit het 

Groningerveld. Hiervoor in de plaats is in een nieuw hoofdstuk een zorgplicht opgenomen die is toegesneden op 

de specifieke situatie van de vergunninghouder bij winning van gas uit het Groningenveld. Dit wordt nodig geacht  

om op een veilige manier  de Groningse gasproductie naar  beneden te brengen. Artikel 33 blijft gewoon van 

toepassing voor andere (kleine) gasvelden in Nederland. 

 

 

 

 


