Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2019–2020

35 250

Tijdelijke maatregelen inzake een
publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van
bodembeweging door gaswinning uit het
Groningenveld en de gasopslag bij Norg
(Tijdelijke wet Groningen)
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AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER LEE EN AGNES MULDER
TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 71
Ontvangen 13 januari 2020
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
In artikel 2 wordt na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:
4a. Het Instituut kan, indien bijzondere omstandigheden daartoe
aanleiding geven, afwijken van het bepaalde in het vierde lid, onder a en
b, ten einde onbillijkheden van overwegende aard te voorkomen.
Toelichting
In het voorliggende wetsvoorstel wordt bepaald dat het Instituut
Mijnbouwschade Groningen (IMG) niet bevoegd is om aanvragen voor
vergoeding van schade te behandelen indien die gevallen eerder zijn
voorgelegd aan het Centrum Veilig Wonen of de burgerlijke rechter, of
wanneer er een vaststellingsovereenkomst is gesloten of hierover wordt
onderhandeld met de exploitant.
De ervaring leert dat er altijd gevallen zijn waarbij het rechtvaardig en
verstandig is om van deze algemene regel af te wijken. In het Besluit
mijnbouwschade Groningen is hiertoe een hardheidsclausule opgenomen
(artikel 14, tweede lid) waardoor van de algemene regel kan worden
afgeweken. Met dit amendement wordt geregeld dat kan worden
afgeweken van de algemene regels die zijn opgenomen in artikel 2, vierde
lid, onder a en b, van het wetsvoorstel. Dit betekent dat in gevallen waarin
een schademelding of claim eerder is voorgelegd aan het Centrum Veilig
Wonen of de exploitant en waarin de exploitant met de gedupeerde een
vaststellingsovereenkomst heeft gesloten, het IMG bevoegd is om af te
wijken van de algemene regels en alsnog een aanvraag om vergoeding
van schade in behandeling kan nemen.
Van der Lee
Agnes Mulder
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Vervanging i.v.m. wijziging in ondertekening.
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