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Den Haag, 1 juli 2022
Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit
Tijdelijke wet Groningen in verband met de afstemming tussen de
uitvoering van de versterking en de vergoeding van schade. Voor de
inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerp-nota van
toelichting.
De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven
voorhangprocedure, bedoeld in het artikel I, onderdeel C, van het
wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met
de versterking van gebouwen in de provincie Groningen (Kamerstuk
35 603) voorgestelde artikel 3, negende lid, van de Tijdelijke wet
Groningen, en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over
het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad
van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.
Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de
Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de
Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat
het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.
Op grond van aanwijzing 2.38 van de Aanwijzingen voor de regelgeving
wordt deze termijn in verband met het zomerreces van uw Kamer
verlengd tot 24 september 2022.
Aanvullend hecht ik eraan te benadrukken dat vooruitlopend op de
inwerkingtreding van dit besluit het Instituut Mijnbouwschade (hierna:
IMG) en de Nationaal Coördinator Groningen (hierna: NCG) hun samenwerking reeds intensiveren met het oog op een betere ondersteuning aan
eigenaren van gebouwen waarbij sprake is van zowel schade als
versterking ten gevolge van de gaswinning in Groningen. Het IMG en de
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NCG werken inmiddels intensief samen op het vinden van integrale
oplossingen voor vastgelopen en impactvolle dossiers en zetten in op de
groei van de kennis- en informatie-uitwisseling ten behoeve van onderlinge afstemming bij mogelijke samenloop van schadevergoeding en
versterking. Tevens werken beide organisaties vooruitlopend op dit
ontwerpbesluit waar mogelijk al volgens de één-loketgedachte, bijvoorbeeld door reeds te starten met de opening van gezamenlijke
informatiepunten.
Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
J.A. Vijlbrief
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