
 

 

 

 Aan de Staatssecretaris Mijnbouw 

 

  

 

 

Appreciatie gewijzigde amendementen novelle 

verbetering uitvoerbaarheid 

 

 

 Pagina 1 van 3 
 

 

 

 
 

 

 Programma DG Groningen en 

Ondergrond 

Directie Schadeherstel en 

Gaswinning Groningen 

Auteur 

 

  

 

 
TER BESLISSING 

Datum 

7 december 2022 

Kenmerk 

PDGGO-DSGG / 22571228 

 

Kopie aan 

 

 

Bijlage(n) 

1. Kamerbrief appreciatie 

gewijzigde amendementen  

 

 

 
Parafenroute 

 

 

 

Aanleiding 

Afgelopen 6 december jl. is tijdens het wetgevingsoverleg Mijnbouw/Groningen de 

novelle verbetering uitvoerbaarheid (novelle) bij het voorstel tot wijziging van de 

Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking gebouwen Groningen 

(wetsvoorstel Versterken) door de Tweede Kamer (TK) behandeld. Naar aanleiding 

van dit overleg heeft lid Beckerman (SP) enkele gewijzigde amendementen 

ingediend. Met bijgaande brief voorziet u deze gewijzigde amendementen van een 

appreciatie. 

 

Geadviseerd besluit 

U kunt bijgaande brief ondertekenen.  

 
Kernpunten 

• Over drie amendementen van lid Beckerman heeft u het oordeel ontraden 

gegeven, waarbij u heeft aangegeven de strekking wel te ondersteunen en 

deze amendementen in gewijzigde vorm aan oordeel Kamer te kunnen laten 

(zie ‘Toelichting’).  

• De nu gewijzigde amendementen voldoen aan uw verzoek richting de 

indiener, daarmee kan het oordeel aan de Kamer worden gelaten. 

• Met bijgaande brief informeert u de Kamer hierover. 

 

Toelichting 

• U heeft op 6 december jl. met de TK gesproken over de novelle bij het 

wetsvoorstel Versterken. Tijdens dit debat zijn in totaal 10 amendementen 

ingediend door o.a. lid Beckerman (SP), lid Agnes Mulder c.s. (CDA) en lid Van 

Wijngaarden c.s. (VVD). 

• Lid Beckerman (SP) heeft drie amendementen ingediend die in de ingediende 

vorm niet uitvoerbaar werden geacht en u daarom oordeel ontraden heeft 

gegeven. Dit betrof: 
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o Amendement met nr. 10: Wijziging van artikel 13 inzake 

beslistermijnen. In dit artikel van de Tijdelijke wet Groningen (TwG) 

zijn beslistermijnen opgenomen voor het IMG. Dit artikel schrijft voor 

dat het IMG binnen 8 weken een besluit moet nemen, of 12 weken na 

oplevering van een deskundigenadvies. Dit artikel is niet gelijktijdig 

met de rest van de TwG in werking getreden. Met dit amendement 

wordt voorgesteld om de mogelijkheid van het IMG – die het IMG met 

het wetsvoorstel Versterken zou krijgen - om in uitzonderlijke gevallen 

deze termijnen te verlengen, te schrappen. Dit is voor het IMG 

onuitvoerbaar en u heeft het amendement daarom ontraden.  

o Amendement met nr. 13: Het verruimen van de mogelijkheden voor 

juridische ondersteuning. Met dit amendement wordt voorgesteld de 

mogelijkheden voor juridische bijstand voor bewoners te verruimen 

naar 1) de fase van het indienen van een aanvraag tot 

schadevergoeding en 2) de fase van het voorbereiden van een 

versterkingsbesluit. Beide fases zijn in de novelle niet opgenomen 

voor vergoeding van de kosten van juridische, bouwkundig of 

financiële bijstand. In plaats daarvan heeft u de subsidie aan Stut-en-

Steun verhoogd om kosteloze ondersteuning in deze fase mogelijk te 

maken. Verruiming naar de ‘voorfase’ kan er mogelijk toe leiden dat 

derde partijen zich op basis van deze voorziening gaan specialiseren in 

het aanvragen van een schadevergoeding namens de bewoner. U 

heeft het amendement daarom ontraden.  

o Amendement met nr. 14: Uitbreiding van de vergoedingen voor 

bouwkundig en financieel advies. Dit amendement stelde voor de 

vergoedingen voor bouwkundig en financiële bijstand ook in de fase 

van het indienen van een aanvraag tot schadevergoeding of de fase 

van het voorbereiden van een versterkingsbesluit mogelijk te maken. 

U heeft dit amendement om dezelfde redenen ontraden als 

amendement nr. 13.  

• Met de gewijzigde, ingediende amendementen worden bovenstaande 

amendementen aangepast. Dit betreft: 

o Amendement 21: uitbreiding van juridische ondersteuning en 

bouwkundig en financieel advies. Dit amendement vervangt de 

amendementen nr. 13 en nr. 14 en is zodanig aangepast dat er wordt 

voorzien in een vergoeding voor juridische, bouwkundige en financiële 

bijstand in 1) de voorfase van de schadeafhandeling voor het indienen 

van een zienswijze, 2) de voorfase van het versterkingsproces, vanaf 

het moment dat de beoordeling is ontvangen. Bovendien is 

bouwkundige en financiële bijstand ook mogelijk buiten het kader van 

rechtsbijstand. Dit maakt het amendement uitvoerbaar waardoor u 

het amendement oordeel Kamer kunt laten. De kosten hiervan lopen 

mee in de raming, worden bijgesteld in de Voorjaarsnota en worden 

bij NAM in rekening gebracht.  

o Amendement 22: onmiddellijke inwerkingtreding van de bepalingen 

over de termijnen voor het beoordelen van schade. Dit amendement 

vervangt amendement nr. 10 en is zodanig aangepast dat de 

verlengingsmogelijkheid in verband met de beslistermijnen van het 

IMG zoals opgenomen in het wetsvoorstel Versterken intact blijven, en 

gelijktijdig met de beslistermijnen in de TwG in werking treden. Om te 
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waarborgen dat de verlengingsmogelijkheid enkel voor uitzonderingen 

worden ingezet, wordt geregeld dat de verlengingsmogelijkheid van 

de termijnen voor fysieke schade één jaar na inwerkingtreding alsnog 

vervallen. Dit geeft het IMG een transitieperiode. Daarmee komt uw 

bezwaar te vervallen en kunt u het amendement oordeel Kamer 

geven.  
 




