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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
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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)
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gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat door de aardbevingen in de provincie Groningen, de
ontwikkeling van de woningmarkt in het gebied achterblijft waardoor
mensen hun huis moeilijk verkocht krijgen,
overwegende, dat sommige inwoners hierdoor het gevoel hebben
opgesloten te zitten in hun eigen huis,
constaterende, dat er in het verleden is gekozen voor een pilot opkoopregeling waarbij het te besteden bedrag centraal stond waardoor er geloot
moest worden wie mee mocht doen en burgers ten onrechte buiten de
boot vielen,
constaterende, dat hierdoor de invulling van de opkoopregeling geen
antwoord was op het maatschappelijke vraagstuk van niet te verkopen
woningen in het aardbevingsgebied maar zelfs onrust veroorzaakte in
plaats van rust te brengen,
verzoekt de regering een vervolg te geven aan de (pilot)opkoopregeling
waardoor mensen die ervoor in aanmerking komen geholpen worden,
en gaat over tot de orde van de dag.
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