
 

 

 

 

Geachte Griffier,  

 

Wij verzoeken u vriendelijk het onderstaande bericht door te geleiden naar de leden van de 

Gemeenteraad en hun ondersteuning alsmede het College van Burgemeester en Wethouders.  

 

Wellicht ten overvloede introduceren wij ons graag bij u. Als Commissie Mijnbouwschade zijn wij 

door het kabinet ingesteld als onafhankelijke Commissie om burgers en micro-ondernemingen te 

helpen in het proces van schadeafhandeling als gevolg van mijnbouwactiviteiten in Nederland, met 

uitzondering van het gasveld Groningen en de gasopslag Norg. Doel is schademelders in het proces 

van schademelding te ontzorgen en de bewijslast van hen over te nemen. Onze commissie bestaat 

uit 4 leden en heeft veel deskundige kennis in huis. Daarnaast kunnen we gebruik maken van 

gespecialiseerde externe deskundigen.  

 

Op dit moment zijn wij uitsluitend actief op het gebied van gas en oliewinning, maar op (korte) 

termijn zullen ook schades als gevolg van zoutwinning, voormalige kolenwinning, geothermie, etc. 

door ons behandeld kunnen worden.  

 

Wij vinden het belangrijk dat u op hoogte bent van ons werkveld en onze activiteiten, zoals het 

aantal in behandeling zijnde of afgehandelde schadeaanvragen, recente ontwikkelingen, 

veranderingen in ons taakveld, etc. Daarom zouden wij u willen attenderen op onze website en de 

mogelijkheid tot het abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief. Aanmelden gaat via 

www.commissiemijnbouwschade.nl/abonneren  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Mr. H.W. Vogels  

Voorzitter Commissie Mijnbouwschade  

 

 

Bijlage: informatieflyer  

 

http://www.commissiemijnbouwschade.nl/abonneren


We winnen in Nederland gas en olie. Denkt u dat u hierdoor 
schade heeft? Kijk dan op commissiemijnbouwschade.nl. 
Hier staat waar u uw schade kunt melden.

Schade melden bij de Commissie Mijnbouwschade
Bij de Commissie Mijnbouwschade kunt u als particulier of 
micro-onderneming schade aan uw gebouw melden. Dit 
kan als u denkt dat de schade komt door opslag of winning 
van gas of olie uit kleine gasvelden. De Commissie 
Mijnbouwschade onderzoekt uw schade.

Komt de schade door gas- of oliewinning? Dan adviseert de 
Commissie het verantwoordelijke mijnbouwbedrijf om de 
schade aan u te vergoeden. Alle gas- en oliewinnings-
bedrijven hebben afgesproken dat zij het advies van de 
Commissie Mijnbouwschade volgen.

Hulp bij vinden goede schadeloket
Heeft u schade, maar weet u niet of dit door gas- of 
oliewinning komt? Bel of mail de Commissie 
Mijnbouwschade. Wij helpen u op weg. Bijvoorbeeld door 
u te vertellen bij welke organisatie u uw schade het beste 
kunt melden. Dat kan bij de Commissie Mijnbouwschade 
zijn, maar bijvoorbeeld ook bij een regionaal loket.

Wie behandelt 
mijn schade? 



Meer weten?
• Kijk op commissiemijnbouwschade.nl
•  Stuur een e-mail: algemeen@commissiemijnbouwschade.nl
• Bel naar: 088 042 42 70

Over de Commissie Mijnbouwschade
De Commissie Mijnbouwschade is het landelijke loket voor 
mijnbouwschade. We helpen u om schade vergoed te krijgen 
die is ontstaan door mijnbouw. Dit doen we op een 
onafhankelijke manier vanuit onze deskundigheid.

Waar meld ik schade aan mijn pand door mijnbouw?


