
Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 2016–2017 

34 041 Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet 
milieubeheer en de Wet op de economische 
delicten in verband met implementatie van 
richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 juni 2013 
betreffende de veiligheid van offshore olie- en 
gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 
2004/35/EG (PbEU 2013, L 178), en wijziging van 
Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband 
met de omkering van de bewijslast bij schade 
binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk 

34 390 Wijziging van de wet tot wijziging van de 
Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet 
op de economische delicten in verband met 
implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 
2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- 
en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 
2004/35/EG (PbEU 2013, L 178), en wijziging van 
Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband 
met de omkering van de bewijslast bij schade 
binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk 
in verband met aanpassing van de bepaling 
inzake een wettelijk bewijsvermoeden voor 
mijnbouwschade in Groningen en enkele andere 
bepalingen (Wet bewijsvermoeden gaswinning 
Groningen) 

34 348 Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking 
veiligheidsbelang mijnbouw en regie 
opsporings-, winnings- en opslagvergunningen) 
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gehoord de beraadslaging, 

overwegende, dat als gevolg van de gaswinning in Groningen, er nog 
steeds een toename is van materiële en psychische schade; 

overwegende, dat er, gelet op de noodzaak om te komen tot eenduidige 
en voortvarende aanpak van de schadeafhandeling, er de wens is om de 
rol van het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de NAM te neutraliseren en 
de positie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) bij dit proces te 
versterken; 

verzoekt de regering zo snel mogelijk met voorstellen te komen die de 
NCG doorzettingsmacht verschaft bij schadeafhandeling, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Verheijen 
Barth 
Beuving 
Nooren 
Sini
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