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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 olieen 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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Den Haag, 14 maart 2018
Met de motie Pijlman c.s. (34 041 I) is de regering verzocht om een
vervolg te geven aan de (pilot)opkoopregeling, waardoor mensen die
ervoor in aanmerking komen geholpen worden. Hierbij informeer ik uw
Kamer over de invulling van deze motie.
De Pilot Koopinstrument is afgerond en door de TU Delft geëvalueerd
(Tweede Kamerstuk 33 529, nr. 329). Van alle negentig aanmeldingen die
aan de voorwaarden van de proef voldeden, staan nog negen woningeigenaren op de reservelijst. Deze woningen worden meegenomen in het
vervolg Koopinstrument, dat de Nationaal Coördinator Groningen op
15 februari 2018 heeft opengesteld. NAM stelt voor de opkoop van huizen
in het aardbevingsgebied tot en met 2020 jaarlijks een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar.
De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
E.D. Wiebes
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