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Geachte Minister-President, geachte Minister van Economische Zaken en Klimaat, geachte leden 
van de regering,

Namens cliënte Stichting Recht & Herstel Mijnbouwschade te Bedum (hierna: de Stichting) vraag 
ik uw aandacht voor het volgende.

De Stichting is een rechtspersoon als bedoeld in artikel 3:305a BW en stelt zich blijkens haar 
statuten ten doel op te komen voor de rechten en belangen van al degenen die vermogensschade 
en ander (ernstig) nadeel ondervinden of dreigen te ondervinden van, zakelijk weergegeven, de 
mijnbouwactiviteiten in de provincie Groningen of daaraan grenzend of daaraan gerelateerd. Bij 
die mijnbouwactiviteiten moet uiteraard in het bijzonder gedacht worden aan de gaswinning die 
daar al decennia plaatsvindt en bij die schade in de eerste plaats – maar zeker niet uitsluitend – 
aan fysieke schade aan gebouwen en werken.

Op 9 augustus 2017 heeft de Stichting middels een collectieve stuitingsbrief de verjaring gestuit 
van de rechtsvorderingen en aanspraken die al degenen voor wie de Stichting opkomt
(verder: ‘de gedupeerden’), hebben jegens de Staat in verband met de gaswinning in Groningen 
(zoals verder omschreven in de betreffende brief). Nu deze vorderingen opnieuw dreigen te 
verjaren, stuit de Stichting hierbij opnieuw collectief ten behoeve van alle gedupeerden de 
verjaring van al hun vorderingen op de Staat vanwege de gaswinning in Groningen. Daarbij gaat 
het vooral – maar niet uitsluitend - om de verbintenissen tot schadevergoeding die op de Staat 
rusten jegens ieder van de gedupeerden. Ik verwijs naar de brief van 9 augustus 2017, die als 
bijlage bij deze brief is gevoegd, voor een nadere beschrijving van de rechtsvorderingen waarvan 
de Stichting de verjaring stuit. 

Om er zeker van te zijn dat deze brief u tijdig bereikt, doe ik u deze toekomen per 
deurwaardersexploot.

Hoogachtend,

M.E. Kingma


