
 

Wie wijst ons de weg?

Op 4 november gaat Alders het ons vertellen

2  
Crisis- en herstelwet  
 
Commissaris Max van den Berg vroeg om een Deltaplan, iets wat heel anders is dan de Crisis- en 
herstelwet. De minister kan dus nooit zeggen dat de provincie om deze Crisis- en herstelwet heeft 
gevraagd. Laat staan de bevolking. De democratie is in Groningen hard bezig te verdwijnen.  
 
Er wordt een compleet miniministerie opgetuigd, maar helaas, het gaat weer om de vorm, niet om de 
inhoud. De VOC-mentaliteit van Holland kent geen grenzen. 
 
Crisis- en Herstelwet 
Per 1 juli vorig jaar is de Crisis- en herstelwet van toepassing in Groningen. 
Maar wat weten wij hier eigenlijk van?  
De overheid zegt: De Crisis- en herstelwet is onder meer ook van toepassing op alle projecten 
waarvoor een inpassingsplan wordt gemaakt. Dit heeft vooral gevolgen voor de beroepsprocedure. 
Maar alles is nog heel erg vaag. De minister heeft de bevoegdheid om tijdens de geldigheid van deze 
wet (en deze is langdurig voor Groningen), wetten aan te passen aan de situatie zoals hem goeddunkt. 

Aan Bijlage I van de Chw is een nieuwe categorie toegevoegd over herstel, preventie en 
leefbaarheidsmaatregelen voor het aardbevingen-gebied in Groningen. Het gaat daarbij om het 
vergroten van de veiligheid en het preventief versterken van bouwwerken en aanleg en wijziging 
van bekabeling voor dataverkeer (breedband internet). 

 
De kern van deze wet is dat met nieuwe en/of aangepaste procedures doelgericht wordt gewerkt aan 
werkgelegenheid en duurzaamheid. De Crisis- en herstelwet omvat twee categorieën maatregelen:  

1. Maatregelen voor afgebakende lijsten met projecten en bevoegdheden 
Deze maatregelen zijn uitgewerkt in de Chw en zijn alleen van toepassing op de op grond van 
de Chw aangewezen projecten. 

2. Wijzigingen van bijzondere wetten 
Deze wijzigingen zijn uitgewerkt in de bijzondere wetten en zijn van toepassing op alle 
projecten waarvoor de bijzondere wetten gelden. 
Bron: http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/crisis-herstelwet/chw-kort  

  
Curatele 
Volgens de Volkskrant wordt deze wet nu gebruikt om een hele provincie onder curatele te stellen. 
Een provincie die al meer lasten dan lusten heeft van het energiebeleid van de Rijksoverheid. 
 
Raamwet 
De Crisis- en Herstelwet is een raamwet op basis waarvan de minister bestaande regelgeving kan 
uitschakelen om voortvarend te werk te kunnen gaan. Dit houdt in dat veel wet- en regelgeving bij 
maatregel van bestuur buiten werking kan worden gezet.  
24 wetten kunnen worden aangepast. Het belangrijkste: de wetten die ons bescherming en recht op 
faire behandeling bieden, gelden hier anders dan voor de rest van Nederland. 
 
Gesteld wordt dat door de Rijkscoördinatieregeling (RCR) en Crisis- en herstelwet (CHW):  

a) er geen beroepsmogelijkheden meer zijn voor de provincie of gemeente bij projecten van nationaal 
belang;  

b) provincies gemeenten kunnen dwingen om windplannen van 5 MW op hun grondgebied te accepteren;  

c) de rechtsbescherming van de burger is afgenomen. bv. beperking beroepsrecht, eigendomsrecht, 
privacy, enz. 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/crisis-herstelwet/chw-kort


Bron: 
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAAahUKEwjCtMDSvInGAhUGC9sKHR1rAJc&url=http%
3A%2F%2Fwww.fryslan.frl%2F3566%2Fbesluit-ps-over-
windenergie%2Ffiles%2F[07]reactienota%2520ontwerpstructuurvisie%2520windstreek%25202012%2520versie%25208.4.pdf&ei=53R6
VYKlGYaW7Aad1oG4CQ&usg=AFQjCNHJ4DNuJshz-4cal0Yin-N5qYIVrw&bvm=bv.95515949,d.ZGU  

 
Welke wetten kunnen worden aangepast 
In hoofdstuk 3 van de Chw wordt een groot aantal wetten permanent gewijzigd, waaronder de Wro 
(Wet Ruimtelijk Ordening), de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en de Wet 
geluidhinder. De wijzigingen variëren van kleine reparaties tot wijzigingen met een grote invloed op 
de wetspraktijk.  
Naast bovengenoemde wetten die met behulp van de CHW kunnen worden gewijzigd vallen o.a. ook 
de Telecommunicatiewet, Natuurbeschermingswet 1998, Tijdelijke wet huurkoop onroerende 
zaken, Mijnbouwwet (nog geen wijzigingen), Onteigeningswet (wel wijzigingen: art. 125), Wet 
bodembescherming en Wet milieubeheer (vermindering verplichting MER) en vele andere.  

Ook wordt de rijkscoördinatieregeling hierbij genoemd . Zie III. Artikel 3.24a Chw Aanpassing Wro na 
inwerkingtreding Wabo 
Voor meer zie: http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/crisis-herstelwet/hoofdstuk-3/ 

   
De rijkscoördinatieregeling is onder andere van toepassing op de aanleg of uitbreiding van 
mijnbouwwerken ten behoeve van opsporing en winning van koolwaterstoffen (olie en gas) in of onder 
bijvoorbeeld Windmolenparken en Natura2000-gebieden zoals de Waddenzee. Bron:  
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CEsQFjAHahUKEwiP973erInGAhWL6RQKHcM2ANo
&url=http%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbestanden%2Fdocumenten-en-
publicaties%2Fbrochures%2F2011%2F04%2F12%2Ftijdelijke-mijnbouwinstallatie-t-b-v-een-
proefboring%2F13pd2011g006.pdf&ei=OWR6Vc_2IovTU8PtgNAN&usg=AFQjCNHSsEWh-
3XOLNGGBcP3ulnmiz17hg&bvm=bv.95515949,d.d24  

 
Alders gebruikt de term ‘hindermacht’: 
,,En wanneer je zoiets zwaar optuigt, organiseer je soms ook hindermacht'', aldus Alders, die erop wijst 
dat hij straks een voorname rol speelt bij de financiering van projecten. En daarmee een belangrijke 
stem in het kapittel krijgt” 
Bron: http://www.dvhn.nl/aardbevingen/anieuws/dorpen-geen-tien-jaar-in-de-steigers-12617693.html 

 
Wetten: http://www.wetten.nl/BWBR0027431/geldigheidsdatum_12-06-2015 

 
Alders lijkt een dubbele joker, ingezet door minister Kamp, ingefluisterd door de multinationals. 
 
De mensen willen duidelijkheid volgens Alders. “We willen samen met de NAM op korte termijn 
zoeken naar een oplossing.” 
 

En hij zegt nog meer: 
„Is er al een aardbevingskamer aan de slag, zegt u? Dat wist ik nog niet. Ik ben meer voorstander van 
een bestuurlijke geschillencommissie. Toegankelijk, onafhankelijk, en met tempo. Want vergis je 
niet: de gang naar de rechter kost tijd en geld en dat is voor Groningers een hoge drempel.” 
Het is nu wel duidelijk: de overheid en de NAM zien graag dat mensen rustig blijven en niet naar de 
rechter stappen. Ik heb een artikel geschreven over waarom de Groninger niet naar de rechter stapt, 
en dat is niet omdat hij tevreden is. Het is te vinden op http://www.ondergroningen.nl/waarom-de-
gang-naar-de-rechter-vaak-een-brug-te-ver-is/ 

 
Trias Politica wordt door ons eigen bestuur in de ijskast gezet. Scheiding en spreiding van de macht lijkt 
in Groningen bewust te worden tegengewerkt. 
De Dialoogtafel had geen status, is niet democratisch tot stand gekomen, evenals de overeenkomst 
‘Vertrouwen op herstel, herstel van vertrouwen.’  Het Gasberaad heeft evenmin een status. 

 
“Alles heeft een begin en een einde, maar de aandacht gaat zelden uit naar het einde”, aldus Jules 
Schoenmaker. Onverwacht wijze woorden uit de mond van een Shell-medewerker. 
 
Hilda Groeneveld 
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