
Motie het lid Van Veldhoven c.s. over toekomstbestendige keuzes voor veilige scholen 
Motie nr. 33529-218 
MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.  
Voorgesteld 26 januari 2016  
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er in Groningen een belangrijke opgave ligt om 
ervoor te zorgen dat elk kind veilig naar school kan; overwegende dat dit ook een kans biedt om scholen 
te verduurzamen, te moderniseren en, waar relevant, rekening te houden met groei dan wel krimp; 
overwegende dat sommige scholen en gemeenten nu eerder dan voorzien geconfronteerd worden met 
kosten, maar dat dit toekomstbestendige keuzes niet in de weg moet staan; verzoekt de regering om, de 
NCG in staat te stellen om met scholen en gemeenten een oplossing te vinden voor dit vraagstuk en 
daarbij ook voorfinanciering als instrument te onderzoeken, en gaat over tot de orde van de dag. Van 
Veldhoven Jan Vos Van Tongeren Smaling Bosman Agnes Mulder Klever Dijkgraaf Dik-Faber  

Aangenomen 
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01521&did=2016D03222  

 

Motie van de leden Van Veldhoven en Jan Vos over de vergoeding van de onkosten van 
scholen en ziekenhuizen 
Motie nr. 33529-219 
MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN JAN VOS  
Voorgesteld 26 januari 2016  
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat scholen en ziekenhuizen nu onderwijsgeld en 
zorggeld moeten besteden aan de voorbereiding en begeleiding van bouwpro-jecten ten gevolge van de 
aardbevingsproblematiek; verzoekt de regering om, met de NCG ervoor te zorgen dat deze onkosten als 
onderdeel van het schadeherstel en de versterking worden vergoed door de NAM, en gaat over tot de 
orde van de dag. Van Veldhoven Jan Vos  

Aangenomen 
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01522&did=2016D03223 

 

Motie van de leden Van Veldhoven en Jan Vos over de opzet van het onderzoeksprogramma 
naar de ondergrond 
Motie nr. 33529-220  
MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN JAN VOS  
Voorgesteld 26 januari 2016  
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het Winningsbesluit van de regering over veilige 
winning in het Groningenveld nu voornamelijk is gebaseerd op het onderzoek van de NAM die een 
belanghebbende partij is; overwegende dat de Onderzoeksraad Voor Veiligheid heeft geadviseerd om een 
onafhankelijk wetenschappelijk en toegepast onderzoeksprogramma naar de ondergrond in te richten; 
verzoekt de regering om, het onafhankelijk onderzoeksprogramma naar de ondergrond zodanig op te 
zetten dat ook het onderzoek op basis waarvan het Winningsbesluit wordt gemaakt, daar onafhankelijk 
belegd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. Van Veldhoven Jan Vos  

Aangenomen 
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01523&did=2016D03224  

 

Motie het lid Van Tongeren c.s. over de afhandeling van bestaande complexe gevallen 
Motie nr. 33529-221 
MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S.  
Voorgesteld 26 januari 2016  
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering heeft toegezegd dat alle bestaande 
complexe gevallen voor 1 januari 2016 afgehandeld zullen zijn; constaterende dat dit nog niet gebeurd is, 
maar voor het herstellen van vertrouwen wel belangrijk is; verzoekt de regering, de Nationaal Coördinator 
Groningen voldoende ruimte te geven om te komen tot een snelle en ruimhartige afhandeling van alle 
oude complexe gevallen, en ervoor te laten zorgen dat deze laatste zaken in ieder geval voor het 
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krokusreces finale duidelijkheid hebben, en gaat over tot de orde van de dag. Van Tongeren Dik-Faber 
Smaling Wassenberg Van Veldhoven Dijkgraaf Agnes Mulder Jan Vos Klever  

Aangenomen 
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01524&did=2016D03225  

 

Motie van de leden Van Tongeren en Smaling over een verplichting om trillingsopnemers aan 
te brengen 
Motie nr. 33529-222 
MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN SMALING  
Voorgesteld 26 januari 2016  
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat NAM de productielocaties van het 
Groningenveld en het tankenpark Delfzijl beveiligd heeft tegen de gevolgen van mijnbouw-schade met 
trillingsopnemers; constaterende dat NAM aangeeft dat deze installaties automatisch worden ingesloten 
als op de gegeven locatie trillingen boven een bepaalde versnelling worden geregistreerd; constaterende 
dat NAM zelf aangeeft dat trillingsopnemers mijnbouw-schade aan de installaties kunnen voorkomen; 
verzoekt de regering, uitvoering van artikel 33 van de Mijnbouwwet te handhaven en NAM te verplichten 
om trillingsopnemers rond kwetsbare objecten aan te brengen, en gaat over tot de orde van de dag. Van 
Tongeren Smaling   

Aangenomen 
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01525&did=2016D03226  

 

Motie het lid Van Tongeren over terugbrengen van het productieplafond onder de huidige 27 
miljard kuub per jaar 
Motie nr. 33529-223 
MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN  
Voorgesteld 26 januari 2016  
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er geen wetenschappelijk of empirisch bewijs is 
dat vlak winnen het risico op aardbevingen vermindert, en dat er veel bewijs is dat een lagere winning dit 
risico vermindert; constaterende dat het Staatstoezicht op de Mijnen heeft geadviseerd om de 
gaswinning zo veel mogelijk en zo snel als mogelijk en realistisch terug te brengen en dat het liet zien dat 
het aardbevingsrisico bij circa 21 miljard kuub beduidend lager ligt; verzoekt de regering, het 
productieplafond voor 2016 zo ver mogelijk terug te brengen onder de huidige 27 miljard kuub per jaar, 
en gaat over tot de orde van de dag. Van Tongeren  

Verworpen 
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01526&did=2016D03227 

 

Motie het lid Dik-Faber c.s. over het zo snel mogelijk versterken van scholen en 
zorginstellingen 
Motie nr. 33529-224 
MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.  
Voorgesteld 26 januari 2016  
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de versterking van scholen en zorginstellingen 
vertraging oploopt vanwege de discussie over demografische ontwikkelingen en kostenefficiëntie; 
overwegende dat de NAM financieel verantwoordelijk is voor alle schade die door haar 
mijnbouwactiviteiten veroorzaakt is; van mening dat de veiligheid te allen tijde vooropstaat en dat alle 
noodzakelijke versterking van scholen en zorginstellingen zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd; 
verzoekt de regering, de versterking van scholen en zorginstellingen zo snel mogelijk te laten 
plaatsvinden, en gaat over tot de orde van de dag. Dik-Faber Van Tongeren Klever Smaling Van Veldhoven 
Dijkgraaf Jan Vos Agnes Mulder  

Aangenomen 
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01527&did=2016D03228 

 
Motie het lid Dik-Faber c.s. over een Brim-plusregeling voor het aardbevingsgebied 
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Motie nr. 33529-225 
MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.  
Voorgesteld 26 januari 2016  
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de instandhouding van cultureel erfgoed in 
Groningen sterk onder druk staat als gevolg van de gaswinning, maar dat de NAM verplicht is om de 
kosten voor behoud en herstel van monumentaal erfgoed te betalen (motie-Dik-Faber c.s., 33 529, nr. 
107); overwegende dat een goede staat van onderhoud van de monumenten sterk bijdraagt aan het 
voorkómen van schade, zoals blijkt uit het onderzoek «Levende monumenten in een leefbare regio» van 
de RCE; overwegende dat er een bestaande Brim-regeling is die eigenaren van monumenten ondersteunt 
bij het onderhoud van hun rijksmonument, waarbij het uitgangspunt is dat onderhoud sober en doelmatig 
plaatsvindt; verzoekt de regering om, specifiek voor het aardbevingsgebied tot een Brim-plusregeling te 
komen, die gericht is op preventie om mijnbouw-schade te voorkomen en waarbij particuliere eigenaren 
bij de uitvoering ondersteuning krijgen vanuit het Centrum Veilig Wonen of de Nationaal Coördinator 
Groningen, en gaat over tot de orde van de dag. Dik-Faber Van Tongeren Van Veldhoven Dijkgraaf  

Aangehouden 
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01528&did=2016D03229  
 

Motie het lid Dik-Faber over Groningen als koploper op het gebied van schone energie 
Motie nr. 33529-226 
MOTIE VAN HET LID DIK-FABER  
Voorgesteld 26 januari 2016  
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Kamer in 2013 heeft gevraagd om een visie 
op te stellen waarin duidelijk wordt gemaakt op welke manier het Groningse gas bijdraagt aan de 
duurzame-energiedoelstellingen van het kabinet (motie-Dik-Faber, 33 529, nr. 6); overwegende dat forse 
gasbesparing in het belang is van de veiligheid van de Groningers en de uitvoering van het 
klimaatakkoord; van mening dat de provincie Groningen door middel van Energy Valley al werk maakt van 
schone en innovatieve energie door samenwerking tussen markt, kennis en overheid; verzoekt de 
regering, de provincie Groningen koploper te laten worden op het gebied van schone energie en 
energiebesparing in samenwerking met Energy Valley, en gaat over tot de orde van de dag. Dik-Faber 

Aangenomen 
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01529&did=2016D03230 

 

Gewijzigde motie van de leden Klever en Van Tongeren 
Motie nr. 33529-227 
Gewijzigde motie (nader) 2016D03452 
MOTIE VAN DE LEDEN KLEVER EN VAN TONGEREN 
Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 227 
Voorgesteld 
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in dorpen buiten de contourenkaart tot wel 60% 
van de woningen aardbevingsschade heeft, overwegende dat de mate waarin woningen 
aardbevingsschade oplopen van veel meer factoren afhankelijk is dan de contour waarin de woning zich 
bevindt, verzoekt de regering het gebruik van de contourenkaart voor de afhandeling van schade te 
schrappen en alle schades in Groningen op een gelijke manier te behandelen, en gaat over tot de orde 
van de dag, Klever Van Tongeren 

Verworpen 
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01626&did=2016D03452 

 

Motie van het lid Klever over versnelde afbouw van de export van Groninger gas 
Motie nr. 33529-228 
MOTIE VAN HET LID KLEVER  
Voorgesteld 26 januari 2016  
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er de afgelopen jaren niet of nauwelijks gebruik 
is gemaakt van de beschikbare conversiecapaciteit; constaterende dat onze buurlanden voornemens zijn 
om nog lang op ons Groninger gas te blijven teren; overwegende dat bij het huidige gaswinningsniveau 
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volgens het Staatstoezicht op de Mijnen het aantal aardbevingen de komende jaren zal toenemen, 
verzoekt de regering, het gaswinningsplafond maximaal te verlagen door zo veel mogelijk gebruik te 
maken van de conversiecapaciteit en de export van ons Groninger gas versneld af te bouwen, en gaat 
over tot de orde van de dag. Klever  

Verworpen 
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01531&did=2016D03232  

 

Motie van het lid Klever over een uitkoopregeling voor woningen waarbij versteviging niet 
mogelijk is 
Motie nr. 33529-229 
MOTIE VAN HET LID KLEVER  
Voorgesteld 26 januari 2016  
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Nationaal Coördinator Groningen 
voornemens is om een opkoopregeling in te voeren voor woningen die niet aan de 10-4-veiligheidsnorm 
voldoen; overwegende dat daarvoor nog wat uitsluitende voorwaarden worden uitgewerkt samen met de 
NAM; van mening dat geen enkele Groningse bewoner wiens huis dermate beschadigd is door de 
aardbevingen dat een ingrijpende verstevigings-opgave noodzakelijk is, uitgesloten mag worden van een 
uitkoopregeling; verzoekt de regering om, per direct een uitkoopregeling in te voeren voor woningen die 
niet aan de 10-4-veiligheidsnorm voldoen en voor woningen waarbij versteviging niet mogelijk is, en gaat 
over tot de orde van de dag. Klever  

Verworpen 
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01532&did=2016D03233  

 

Motie van het lid Smaling over het onafhankelijk beleggen van het onderzoek naar de gevolgen 
van gaswinning 
Motie nr. 33529-230 
MOTIE VAN HET LID SMALING  
Voorgesteld 26 januari 2016  
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de NAM op dit moment een opdrachtgevende 
en uitvoerende rol heeft bij het uitvoeren van onderzoek naar de risico’s van gaswinning; overwegende 
dat dit onderzoek om begrijpelijke redenen door Groningers wordt gewantrouwd; van mening dat het 
publieke belang van goed en onafhankelijk onderzoek naar de risico’s van gaswinning groot is; verzoekt de 
regering om, onderzoek naar de gevolgen van gaswinning of ten behoeve van een winningsplan geheel 
onafhankelijk te beleggen, waarbij de NAM geen rol meer vervult, en gaat over tot de orde van de dag. 
Smaling  

Verworpen 
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01533&did=2016D03234  

 

Motie van de leden Smaling en Van Tongeren over een onafhankelijk en aanvullend meetnet 
Motie nr. 33529-231 
MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN VAN TONGEREN  
Voorgesteld 26 januari 2016  
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het Study and Data Acquisition Plan van 
november 2012 niet in zijn geheel is uitgevoerd, waardoor met name de plaatsing van tiltsensoren in 
Loppersum en Middelstum niet in gang is gezet; van mening dat met de beloofde plaatsing van 
tiltsensoren in 2013 deze techniek inmiddels al bijna twee jaar nut en meerwaarde had kunnen bewijzen 
en onderzoeksresultaten had kunnen leveren; verzoekt de regering om, zonder verdere 
terughoudendheid te komen met een onafhankelijk en aanvullend meetnet, waaronder tiltsensoren, en 
gaat over tot de orde van de dag. Smaling Van Tongeren  

Aangenomen 
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01534&did=2016D03235  

 

Motie van het lid Smaling over de verticale Peak Ground Acceleration 
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Motie nr. 33529-232 
MOTIE VAN HET LID SMALING  
Voorgesteld 26 januari 2016  
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de nadruk bij de vaststelling van de risico’s op 
bevingschade grotendeels wordt bepaald door de horizontale Peak Ground Acceleration (PGA); van 
mening dat verticale PGA, bodemdaling en landschapselementen als terpen, afstand tot sloot of kanaal en 
het voorkomen van zware kleigronden wellicht ook van grote betekenis zijn; verzoekt de regering, deze 
factoren een plaats te geven in de analyse van de risico’s ten aanzien van bevingsschade en experts op 
deze terreinen een plaats te geven in de discussie, en gaat over tot de orde van de dag. Smaling  

Aangenomen 
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01535&did=2016D03236  

 

Motie van het lid Smaling over de verticale Peak Ground Acceleration 
Motie nr. 33529-232 
MOTIE VAN HET LID SMALING  
Voorgesteld 26 januari 2016  
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de nadruk bij de vaststelling van de risico’s op 
bevingschade grotendeels wordt bepaald door de horizontale Peak Ground Acceleration (PGA); van 
mening dat verticale PGA, bodemdaling en landschapselementen als terpen, afstand tot sloot of kanaal en 
het voorkomen van zware kleigronden wellicht ook van grote betekenis zijn; verzoekt de regering, deze 
factoren een plaats te geven in de analyse van de risico’s ten aanzien van bevingsschade en experts op 
deze terreinen een plaats te geven in de discussie, en gaat over tot de orde van de dag. Smaling  

Aangenomen 
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01535&did=2016D03236 

 

Motie van het lid Smaling over garant staan voor de extra kosten van toekomstbestendig 
bouwen 
Motie nr. 33529-233 
MOTIE VAN HET LID SMALING  
Voorgesteld 26 januari 2016  
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de NAM verantwoordelijk is voor het herstel van 
alle aan gaswinning gerelateerde schade; constaterende dat de praktijk thans uitwijst dat de NAM voor 
grote herstelopgaven de kosten slechts gedeeltelijk vergoedt; verzoekt de regering, garant te staan voor 
extra kosten die toekomstbestendig bouwen met zich meebrengt en die de Groningse 
plattelandsgemeenten niet uit eigen middelen kunnen financieren, en gaat over tot de orde van de dag. 
Smaling  

Verworpen 
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01536&did=2016D03237  
 

Motie van het lid Wassenberg over een scenario voor het verlagen van het gaswinningsplafond 
tot 12 miljard kubieke meter 
motie nr. 33529-234 
MOTIE VAN HET LID WASSENBERG  
Voorgesteld 26 januari 2016  
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Minister zegt veiligheid voorop te stellen bij 
het gaswinningsbesluit; overwegende dat veiligheid zou moeten betekenen dat bewoners geen 
aardbevingen meer hoeven te vrezen; constaterende dat uit onderzoek blijkt dat vanuit 
veiligheidsoogpunt het maximale gaswinningsplafond in het Groningenveld ligt op 12 miljard m3 per jaar, 
maar dat de Minister deze route tot nu toe nog niet heeft verkend; verzoekt de regering, voor de zomer 
een scenario uit te werken waarbij het gaswinningsplafond wordt teruggebracht naar 12 miljard m3 per 
jaar, en gaat over tot de orde van de dag. Wassenberg  

Verworpen 
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01537&did=2016D03238  
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Motie van de leden Wassenberg en Van Tongeren over het door NAM verstrekken van alle 
relevante informatie voor het wetenschappelijk onderzoek 
Motie nr. 33529-235 
MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN VAN TONGEREN  
Voorgesteld 26 januari 2016  
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat onderzoek naar de aardbevingen in Groningen 
onafhankelijk zou moeten worden verricht om de gevolgen van de gaswinning in kaart te brengen; 
constaterende dat verschillende wetenschappers hebben aangegeven dat er op dit moment geen 
onafhankelijk onderzoek in Nederland plaatsvindt, omdat mijnbouwer NAM bij elk onderzoek betrokken 
is; constaterende dat hierdoor niet de juiste onderzoeksvragen worden gesteld, waardoor nieuwe 
inzichten uitblijven; verzoekt de regering, op korte termijn met de Nederlandse universiteiten in gesprek 
te gaan over hoe het onafhankelijk onderzoek het beste kan worden uitgevoerd; verzoekt de regering 
tevens om, NAM op te leggen zonder terughoudendheid alle relevante informatie voor het 
wetenschappelijk onderzoek te verstrekken, en gaat over tot de orde van de dag. Wassenberg Van 
Tongeren  

Verworpen 

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01538&did=2016D03239  
 

Motie van het lid Wassenberg over een regeling voor huizenbezitters vergelijkbaar met de 
STEP 
Motie nr. 33529-236 
MOTIE VAN HET LID WASSENBERG  
Voorgesteld 26 januari 2016  
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat verhuurders aanspraak kunnen maken op de 
Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP-regeling), waarbij zij een bedrag per woning 
ontvangen om deze te verduurzamen, maar dat huizenbezitters van deze regeling uitgesloten zijn; 
overwegende dat energiebesparing de belangrijkste manier is om de vraag naar fossiele brandstoffen te 
verminderen en dat verduurzaming van huizen hierin een belangrijke rol speelt; overwegende dat de 
huidige regelingen voor huizenbezitters gericht zijn op een lening in plaats van een subsidie; verzoekt de 
regering, op korte termijn met een regeling voor huizenbezitters te komen die vergelijkbaar is met de 
STEP-regeling, en gaat over tot de orde van de dag. Wassenberg  

Verworpen 

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01539&did=2016D03240 

 

Motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over het brede begrip "schade door 
mijnbouwwerk"  
Motie nr. 33529-237 
MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN VAN TONGEREN  
Voorgesteld 26 januari 2016  
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat «mijnbouwschade» en «aardbevingsschade» 
geen termen zijn die in wetgeving gedefinieerd zijn; constaterende dat in het Burgerlijk Wetboek is 
geregeld dat de exploitant van een mijnbouwwerk schade door uitstroming van delfstoffen en schade 
door bodembeweging, die het gevolg zijn van de mijnbouwactiviteiten, moet vergoeden; overwegende 
dat het pertinent onjuist is dat er alleen aardbevingsschade is als gevolg van de gaswinning; verzoekt de 
regering, om NAM, het Centrum Veilig Wonen en de Nationaal Coördinator Groningen opdracht te geven 
om uit te gaan van het brede begrip «schade door mijnbouwwerk» (mijnbouwschade), omvattende 
aardbevingsschade, zettingsschade en schades als gevolg van bodemdaling, en gaat over tot de orde van 
de dag. Jan Vos Van Tongeren  

Aangenomen 
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01540&did=2016D03241 
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Motie van het lid Jan Vos c.s. over een onderzoek naar versnelde afbouw van 
gasexportcontracten 
Motie nr. 33529-238 
MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S.  
Voorgesteld 26 januari 2016  
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een reductie van de mijnbouwschade vooral 
bereikt kan worden door een reductie van de gaswinning; overwegende dat een transitie naar een 
volledig duurzame energievoorziening noodzakelijk is; overwegende dat het Groningse gas daarbij als 
strategische reserve kan worden ingezet, bijvoorbeeld op momenten dat er weinig wind en zon is; 
verzoekt de regering, een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden om gasexportcontracten zo veel 
mogelijk en versneld af te bouwen, en hierover voor 1 augustus 2016 aan de Kamer te rapporteren, en 
gaat over tot de orde van de dag. Jan Vos Van Tongeren Van Veldhoven Dijkgraaf Dik-Faber Smaling 
Wassenberg  

Aangenomen 
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01541&did=2016D03242  

 

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over een fonds voor langetermijnleningen met een relatief 
lage rente 
Motie nr. 33529-239 
MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S.  
Voorgesteld 26 januari 2016  
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat inwoners en (agrarische) bedrijven door de 
gevolgen van de gaswinning worden gedwongen tot het naar voren halen van investeringen; verzoekt de 
regering, met voorstellen te komen voor een fonds dat voorziet in langetermijnleningen met een relatief 
lage rente om deze investeringen mogelijk te maken, en gaat over tot de orde van de dag. Agnes Mulder 
Van Tongeren Klever  

Aangehouden (tijdens debat) 
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01542&did=2016D03243 

 

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over dezelfde schadeafhandeling voor iedereen met 
schade door gaswinning 
Motie nr. 33529-240 
MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S.  
Voorgesteld 26 januari 2016  
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het onrechtvaardig is dat inwoners met schade 
door de gaswinning in Groningen aan de ene kant van de contour wel en aan de andere kant van de 
contour geen recht hebben op beschikbare regelingen en dezelfde wijze van schadeafhandeling; verzoekt 
de regering, voor iedereen met schade door gaswinning in Groningen de compensatie- en 
verduurzamingsregelingen uit het meerjarenprogramma en eenzelfde schadeafhandeling beschikbaar te 
stellen, en gaat over tot de orde van de dag. Agnes Mulder Smaling Van Tongeren Van Veldhoven Dik-
Faber Wassenberg  

Aangenomen 
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01543&did=2016D03244  
 

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over een gereguleerde inzet van de conversie- en opslagcapaciteit 
Motie nr. 33529-241  
MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S.  
Voorgesteld 26 januari 2016  
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een zo vlak en laag mogelijke winning wordt 
geadviseerd door het Staatstoezicht op de Mijnen; verzoekt de regering, ten behoeve hiervan met NAM, 
Gasunie en Gasterra afspraken te maken over een gereguleerde inzet van de conversie- en 
opslagcapaciteit, en gaat over tot de orde van de dag. Agnes Mulder Van Veldhoven Van Tongeren 
Smaling Klever Dik-Faber  

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01541&did=2016D03242
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01542&did=2016D03243
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01543&did=2016D03244


Aangenomen 
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01544&did=2016D03245 

 

Motie van het lid Bosman c.s. over behoud van de waardevermeerderingsregeling 
Motie nr. 33529-242 
MOTIE VAN HET LID BOSMAN C.S.  
Voorgesteld 26 januari 2016  
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de interim-regeling waardevermeerdering is 
opgegaan in het Meerjarenplan Nationaal Coördinator Groningen; constaterende dat de betrokken 
bestuurders in Groningen alleen op dit onderdeel bezwaar hebben gemaakt op dat meerjarenplan; 
overwegende dat voor de gedupeerden met aardbevingsschade in de provincie Groningen deze 
waardevermeerderingsregeling als de herkenbare erkenning van de door hen geleden schade wordt 
gezien; verzoekt de regering om, bij de behandeling van de komende Voorjaarsnota te komen met een 
voorstel voor behoud van de waardevermeerderingsregeling in de oude vorm of een vergelijkbare 
regeling, en gaat over tot de orde van de dag. Bosman Jan Vos Van Veldhoven Van Tongeren Agnes 
Mulder Dik-Faber Dijkgraaf Smaling Wassenberg  

Aangenomen 
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01545&did=2016D03246  

 

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01544&did=2016D03245
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