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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  

 

http://www.commissiemijnbouwschade.nl/abonneren


Met vriendelijke groet,  

 

 

Mr. H.W. Vogels  

Voorzitter Commissie Mijnbouwschade  

 

 

Bijlage: informatieflyer  

 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 


