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Geachte Voorzitter, 
 
Tijdens het laatste AO voor het afgelopen zomerreces hebben de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ik uw Kamer gesproken over het 
wetsvoorstel Versterken, en heb ik aangegeven voornemens te zijn het 
wetsvoorstel na het zomerreces bij uw Kamer in te dienen. In deze brief schets ik, 
mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de 
stand van zaken. Daarnaast heeft de vaste commissie voor Economische Zaken en 
Klimaat heeft per brief (Kamerstuk 2020D33415) verzocht om voor het AO van 10 
september 2020 een brief te ontvangen over alle openstaande moties die tijdens 
de afgelopen debatten over Groningen/Mijnbouw zijn ingediend. In reactie hierop 
geef ik uw Kamer hierbij een overzicht van de nog openstaande moties uit eerdere 
debatten en hun stand van zaken. Dit overzicht vindt u in de bijlage.  
 
Gelet op het belang van de inwoners van Groningen heeft het wetsvoorstel 
Versterken voor het kabinet een hoge prioriteit. Het is onze inzet om de 
versterkingsoperatie te versnellen en vereenvoudigen waar dat mogelijk is, zonder 
dat dit ten koste gaat van de benodigde zorgvuldigheid of van de betrokkenheid 
van de bewoner. Zoals ik tijdens genoemd AO reeds aangaf, heeft de Raad van 
State in zijn advies over het wetsvoorstel een aantal fundamentele punten 
benoemd, die zien op de positie en de rol van de regio Groningen. Juist deze 
punten betroffen de belangrijkste bestuurlijke afspraken die ik eerder met de 
regio heb gemaakt en daarom wilde ik de zomerperiode gebruiken voor overleg 
met de regio.  
 
In de gesprekken die afgelopen zomer zijn gevoerd, gold als uitgangspunt het 
recht kunnen doen aan de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken 
partijen en het daarbij vooropstellen van het perspectief van de bewoner die 
behoefte heeft aan duidelijkheid. Wat betreft de inhoud van die gesprekken kunt u 
hierbij bijvoorbeeld denken aan het beperken van het aantal beslismomenten in 
de versterkingsoperatie en - op onderdelen - het beperken van het aantal 
betrokken instanties. Afspraken hierover moeten zorgvuldig gemaakt worden in 
overleg met de betrokken partijen, waarbij voor- en nadelen moeten worden 
afgewogen.  
De gesprekken met de regio hebben geleid tot nieuwe inzichten met betrekking 
tot de inrichting van het versterkingstraject.  
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Het wetsvoorstel, waarin het resultaat van deze overleggen een plek krijgt, 
bevindt zich nu in de laatste afrondende fase. U kunt het wetsvoorstel op korte 
termijn tegemoet zien. 
 
 
 
 
Eric Wiebes 
Minister van Economische Zaken en Klimaat 
 


