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Motie 'Vreemd aan de orde van de dag' 

De raad van de gemeente Midden Groningen in vergadering bijeen d.d. 28 maart 2019 

Onderwerp: een loket voor de afhandeling van mijnbouwschade 

De Raad, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat: 
de overheid er verantwoordelijk voor is dat bewoners snel en efficient hun recht kunnen halen; 
de Minister van Economische Zaken en Klimaat een wetvoorstel Instituut Mijnbouwschade 
Groningen aan de kamer heeft voorgelegd; 
indien deze wet wordt aangenomen, inwoners nog steeds met twee loketten te maken hebben 
waar ze schade door mijnbouw kunnen melden; 
dit niet in het belang van de inwoners is en wederom het risico in zich houdt om van het kastje 
naar de muur te worden gestuurd; 
Uit diverse gesprekken met mijnbouwbedrijven uit de regio is gebleken dat die voor een loket 
voor de afhandeling van de schade zijn. 

roept het college op 
het initiatief te nemen om, samen met de regio en het college van Gedeputeerde Staten, de 
minister van Economische Zaken en Klimaat en de Tweede Kamer der Staten Generaal ervan 
te overtuigen dat: 
0 het noodzakelijk is om maximaal een loket in te richten waar inwoners terecht kunnen in 

het geval van vermoeden van schade aan hun eigendom ongeacht welke 
mijnbouwactiviteit de oorzaak is; 

0 Hierbij uit te gaan van het bewijsvermoeden zodat eenzelfde regime van toepassing is 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De motie is 
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Motie: 

Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 

Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


