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Nr. 20  AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN OUWEHAND 
TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141 

Ontvangen 27 oktober 2016 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: 

 I

In artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam onder-
nemen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag 
verlaagd met € 200 (x € 1.000). 

 II

In artikel 5 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator 
Groningen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag 
verhoogd met € 200 (x € 1.000). 

Toelichting  

Indieners van dit amendement onderschrijven het uitgangspunt van het 
Kabinet dat iedereen toegang dient te hebben tot het recht. Dit geldt naar 
de mening van indieners ook voor Groningers die geconfronteerd worden 
met mogelijke schade ten gevolge van mijnbouwactiviteiten. 

De rechter is in Nederland de enige die onafhankelijk is en afdwingbare 
uitspraken kan doen die maatgevend zijn voor soortgelijke gevallen. 
Groningers vinden nauwelijks hun weg naar de rechter. Naar de mening 
van de indieners kunnen rechterlijke uitspraken bijdragen aan een herstel 
van vertrouwen. 

1 Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.
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Daarom willen de indieners dat er een regeling komt waaruit experts, 
advocaten en bij ingewikkelde zaken een casemanager gefinancierd 
worden om een aantal proefprocessen te voeren. 

De indieners van dit amendement stellen voor om in de begroting van 
het Ministerie van Economische Zaken voor 2017 een bedrag van 
tweehonderdduizend euro vrij te maken om een aantal proefprocessen 
van Groningers, die menen schade ten gevolge van mijnbouwactiviteiten 
te hebben, te ondersteunen. De selectie van geschikte casussen voor 
proefprocessen door de Nationaal Coördinator Groningen dient volgens 
indieners gedaan te worden op voorspraak van bewonersorganisaties, 
zoals het Groninger Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging en Stut 
en Steun. 

Van Tongeren
Ouwehand
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