
FEITENRELAAS rondom inwerkingtreding Tijdelijke wet Groningen (versterkingsdeel) 
 
Een terugblik 
 
Aanleiding 
Vanaf 2019 is door Rijk en regio gewerkt aan een wet om zowel schadeherstel als de versterking 
wettelijk goed te regelen en te verankeren. Dit heeft destijds geleid tot de Tijdelijke wet Groningen. 
Deze wet legt de verantwoordelijkheid voor schade-afhandeling en versterking bij de overheid. 
Bovendien maakt de wet het mogelijk om de problematiek als een crisis aan te pakken. Het Rijk is 
hierbij verantwoordelijk voor de invoering van de wet. Het Versterkingsoverleg Groningen met de 
bestuurlijke vertegenwoordiging van de aardbevingsgemeenten en de Nationaal Coördinator 
Groningen, voorgezeten door gedeputeerde Staghouwer, is verantwoordelijk voor afstemming op de 
versterking en afstemming met het Rijk. 
 
Eerst is het schade-deel wettelijk verankerd (onder andere de instelling van Instituut 
Mijnbouwschade Groningen en de omgekeerde bewijslast via het Burgerlijk Wetboek). Daarna is 
vanaf 2019 gestart met het wetsvoorstel voor het versterkingsdeel dat moest worden toegevoegd 
aan de Tijdelijke wet Groningen. Dit wetsvoorstel heeft als titel 'Wijziging van de Tijdelijke wet 
Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen' en wordt hierna 
aangeduid als 'Tijdelijke wet Groningen (versterking)'. 
 
Het is altijd het doel geweest om deze wetsdelen zo snel mogelijk ingevoerd te krijgen omdat dit de 
basis geeft voor een versnelde aanpak ín de regio (crisisaanpak). In de bestuurlijke overleggen in de 
regio, zoals met het Versterkingsoverleg Groningen, is hier ook altijd op die manier over gesproken 
en is dit ook steeds de inzet geweest richting het Rijk. Met zienswijzen is namens de regio hier input 
op geleverd. 
 
Parallel hieraan is gewerkt aan de Bestuurlijke Afspraken waarbij de regio zwaar heeft ingezet op het 
versnellen van de versterkingsaanpak. 
 
TIJDLIJN 
 
2020 
 
Op 8 januari 2020 zijn Provinciale Staten tijdens een Stateninformatiedag geïnformeerd over het 
proces en de inhoud van het wetsvoorstel Tijdelijke wet Groningen (versterking én schade). Dit was 
onderdeel van een presentatie over het gehele gaswinningsdossier. 
 
Gedeputeerde Staten zijn op 14 januari op de hoogte gebracht over de voortgang van het 
gaswinningsdossier, waaronder de Tijdelijke wet Groningen. Dit is bij gelegenheid mondeling door 
gedeputeerde Staghouwer in de loop der tijd herhaald. 
 
Op 29 januari 2020 is het wetsvoorstel Tijdelijke wet Groningen (versterking) geagendeerd voor de 
Commissievergadering als informerende brief met daarbij de zienswijze van de regio. Onder andere 
wordt gesproken over de speerpunten van de regio en in hoeverre deze zullen worden overgenomen 
in de uiteindelijke wet. Ook is (de beperkte) invloed van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten 
op het versterkingsproces onderwerp van gesprek. 
 
Op 27 mei, 9 september en 25 november 2020 en 6 januari 2021 zijn Provinciale Staten tijdens een 
Stateninformatiedag wederom geïnformeerd over de voortgang op het wetsvoorstel Tijdelijke wet 
Groningen (versterking) als onderdeel van het gaswinningsdossier. 
 



2021 
 
februari 
Om als regio nogmaals te benadrukken dat we er groot belang aan hechten dat de Tijdelijke wet 
Groningen (versterking) snel in werking treedt, wordt een adhesiebetuiging gestuurd. Het belang zit 
erin dat de wet regelt dat de bewoner centraal komt te staan, de verantwoordelijk in de regio ligt 
(gemeente als opdrachtgever) en dat de uitvoeringsorganisatie Nationaal Coördinator Groningen een 
ruim mandaat krijgt.  
 
juni 
Begin juni is er enkele malen ambtelijk contact tussen Rijk en regio over het commissiedebat in de 
Tweede Kamer betreffende de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet Groningen (versterking). Dit 
debat vindt plaats op 16 juni 2021. Er lijkt in de publieke opinie weerstand te ontstaan tegen de 
invoering van de wet. In deze ambtelijke gesprekken wordt echter aangegeven dat het absoluut niet 
in het belang is van de regio dat er vertraging ontstaat op de inwerkingtreding. Dit wordt 
ondersteund door de bestuurlijke trekkers Versterking.  
 
In de dagen daarna wordt namens de regio door ambtenaren van de provincie gewerkt aan een brief 
die het uitgangspunt ondersteunt dat de wet zo snel mogelijk in werking treedt. In de brief wordt 
geen uitspraak gedaan over de waarde van amendementen die ingediend zijn naar aanleiding van 
het debat, maar dat vertraging van de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet Groningen (versterking) 
onwenselijk zou zijn. Er wordt daarom in de brief aangegeven dat de regio geen bezwaar heeft tegen 
het later aanpassen van de wet aan de hand van deze amendementen. Deze conceptbrief wordt 
vervolgens geagendeerd voor de vergadering van het Versterkingsoverleg Groningen van 15 juni en 
op verzoek beschikbaar gesteld aan het Rijk. Met dit laatste wordt wederom ingestemd door de 
bestuurlijke trekkers omdat het in het belang is van de regio. 
 
Op 14 juni komt het verzoek van het Rijk of ze, vooruitlopend op daadwerkelijke besluitvorming door 
het Versterkingsoverleg Groningen, een ondertekende versie mogen ontvangen. Zo kan deze brief 
alvast mee in de stukkenstroom ter voorbereiding op het debat in de commissie. Hier wordt 
uiteindelijk het belang van ingezien waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven dat het 
Versterkingsoverleg Groningen er nog mee akkoord moet gaan. De brief is gedateerd op het moment 
van deze besluitvorming, 15 juni.  
 
Het Rijk heeft, vooruitlopend op deze besluitvorming, de brief gedeeld met het Dagblad van het 
Noorden. Hierop zoekt gedeputeerde Staghouwer op hoog ambtelijk niveau direct contact om zijn 
ongenoegen te uiten over het naar buiten komen van deze brief die alleen beschikbaar gesteld was 
om tijdig mee te kunnen in de stukkenstroom bij het Rijk. 
 
Het Versterkingsoverleg Groningen wordt dezelfde dag geïnformeerd over het naar buiten komen 
van de brief. 
 
Op 15 juni gaat het Versterkingsoverleg Groningen unaniem akkoord met de brief.  
 
Op 16 juni vindt er een Statencommissie plaats. Er worden door de Partij voor de Dieren vragen 
gesteld over de brief. Gedeputeerde Staghouwer geeft in antwoord aan dat de brief, die niet namens 
Gedeputeerde Staten maar namens het Versterkingsoverleg Groningen is gestuurd, aandringt op het 
zo snel mogelijk in werking laten treden van deze wet voor de uitvoering van de 
versterkingsoperatie. Er wordt geen uitspraak in gedaan over hoe de amendementen toe te passen 
of hoe de wet gefaseerd of niet gefaseerd in werking moet treden. Gedeputeerde Staghouwer geeft 
aan dat de uitvoering van de amendementen aan de Kamer is en dat de gedeputeerde er geen 
mening over heeft. 



 
Op 16 juni komt er een mail van het Sectoroverleg Agrarische Tafel waarbij bezwaar gemaakt wordt 
dat bij de snelle inwerkingtreding van de wet desnoods geaccepteerd wordt dat de twee 
amendementen niet worden uitgevoerd. In reactie geeft gedeputeerde Staghouwer aan dat het 
belang van snelle inwerkingtreding centraal staat, zeker ook voor het Agroprogramma. Hierbij geeft 
de gedeputeerde aan dat de aanpassing van de wet aan de hand van de amendementen op een later 
moment wel wenselijk geacht wordt en dat dit ook nadrukkelijk richting de minister aangeven zal 
worden. Het niet uitvoeren van de amendementen kan dan ook niet aan de orde zijn. 
 
Op 17 juni komt er een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur binnen van het 
Dagblad van het Noorden aangaande het proces rond de ondersteunende brief. Op 23 juni, komt er 
wederom een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van het Dagblad van het 
Noorden op de mailwisseling met de Agrarische Tafel.  
 
september 
De beide verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur worden volgens de gebruikelijke 
procedures vervolgens afgedaan via portefeuillehouder overleggen van Paas en Staghouwer op 6 
september.  
 
Op 30 september vindt besluitvorming op de verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur plaats en worden de stukken daadwerkelijk beschikbaar gesteld aan het Dagblad van het 
Noorden. Tussentijds is het Dagblad van het Noorden ambtelijk op de hoogte gehouden over de 
voortgang van de afdoening van het verzoek. Nadien is er geen contact meer geweest met het 
Dagblad van het Noorden. 
 
Op 13 september geeft het Versterkingsoverleg Groningen een regionale reactie op de novelle aan 
de minister van Economische Zaken en Klimaat. De novelle heeft betrekking op de twee 
amendementen. In de reactie - die ook de analyse van de novelle ten opzichte van de 
amendementen bevat - worden belangrijke aspecten uit de amendementen weer naar voren 
gebracht zoals een bouwdepot, juridische bijstand bij schade-afhandeling en het borgen van 
financieel en bouwkundig advies voor aanvragers. Verder is naar voren gebracht dat er voldoende 
financiële en juridische ruimte moet zijn om problemen daadwerkelijk op te lossen.  
 
oktober 
Op 21 oktober is er contact tussen het Dagblad van het Noorden en de persvoorlichter van de 
provincie over de brief waarbij door het Dagblad van het Noorden gevraagd wordt of de brief op 
initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat-Rijk gestuurd is. Hier wordt op 
gereageerd dat het Rijk inderdaad om steun vroeg via een brief omdat het leek alsof niemand op de 
wet zat te wachten.  
 
november 
Op 4 november verschijnt een artikel in het Dagblad van het Noorden over de brief, gevoed door 
informatie die middels de verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur is verkregen. 


