Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met een aantal omissies en
verduidelijkingen
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een aantal verduidelijkingen en
wijzingen aan te brengen inzake de uitvoerbaarheid van een aantal bepalingen in de wet tot
wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de
provincie Groningen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij
deze:

ARTIKEL I
De Tijdelijke wet Groningen wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede en derde lid wordt “de exploitant” telkenmale vervangen door “Onze Minister”.
2. In het tweede lid wordt “De exploitant” vervangen door “Onze Minister”.
3. Aan het vierde lid wordt na “Het Instituut” ingevoegd “, Onze Minister”.
4. In het vierde lid wordt “Het Instituut, Onze Minister en de exploitant” gewijzigd in “Het Instituut
en Onze Minister”.
5. Aan het vijfde lid wordt na “Het Instituut,” ingevoegd “Onze Minister,”.
6. Het achtste lid komt te luiden:
8. Het Instituut, Onze Minister, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
het college van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten verstrekken niet de
gegevens over gezondheid behoudens voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van artikel 2, elfde lid, en de betrokkene daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft
gegeven.
B
In artikel 2a, vierde lid, wordt “Onze Minister” vervangen door “Onze Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties”.
C
Artikel 13g wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het achtste lid tot negende lid, wordt na het zevende lid een lid
ingevoegd luidende:
8. Indien uit het onderzoek, bedoeld in het zesde lid, blijkt dat er gegronde vermoedens zijn dat
sprake is van een acuut onveilige situatie, kan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties besluiten om in afwijking van de prioritering in het programma van aanpak een
beoordeling, als bedoeld in artikel 13i, eerste lid, uit te voeren.
2. In het negende lid (nieuw) wordt “het zesde en zevende lid” vervangen door “het zesde tot en
met achtste lid”.
D
Artikel 13i, wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vierde lid vervalt de zinsnede “, nadat de eigenaar in de gelegenheid is gesteld schriftelijk
kenbaar te maken dat hij zijn vordering tot vergoeding van schade op de exploitant ter zake van
de kosten van de versterkingsmaatregelen overdraagt aan de Staat”.
2. Het zesde lid komt te luiden:
6. Indien de eigenaar bedenkingen als bedoeld in het vijfde lid, indient of anderszins blijkt dat de
eigenaar niet wil meewerken aan de voorbereiding van het versterkingsbesluit, neemt Onze
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met inachtneming van de ingediende
bedenkingen een versterkingsbesluit of een besluit dat het gebouw niet wordt versterkt indien
daardoor de belangen van gebruikers of derde belanghebbenden niet worden geschaad.
E
Artikel 13j wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt “zijn vordering tot vergoeding van schade als bedoeld in
artikel 13i, vierde lid, heeft overgedragen aan de Staat” vervangen door “zijn vordering tot
vergoeding van schade op de exploitant ter zake van de kosten van de versterkingsmaatregelen
over heeft gedragen aan de Staat”.
2. Het zevende lid, wordt als volgt gewijzigd:
a. In de aanhef wordt na “vervalt” ingevoegd “, tenzij dit zou leiden tot een onbillijkheid van
overwegende aard,”
b. In onderdeel a vervalt de zinsnede “, tenzij dit zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende
aard”.
F
Artikel 15, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel a wordt “bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdelen a en b, en zevende lid”
vervangen door “bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdelen a en b, zevende, negende en elfde lid
en artikel 12, vierde lid”.
2. In onderdeel b wordt “vergoeding van schade als bedoeld in deze wet” vervangen door “het
bestrijden van de nadelige gevolgen van de beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of
exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld of
als gevolg van de gasopslag Norg”.
G
Artikel 22b wordt als volgt gewijzigd:
1. Het vierde lid komt te luiden:
4. Indien uit een beoordeling die heeft plaatsgevonden volgens de NPR:9998:2018 tijdvak 2 of een
eerdere versie van de NPR:9998 blijkt dat een gebouw niet aan de veiligheidsnorm voldoet en de
uitvoering van de versterkingsmaatregelen nog niet is aangevangen, kan Onze Minister van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten het gebouw te laten beoordelen op een bij of
krachtens artikel 13h voorgeschreven wijze.
2. In het zevende lid wordt voor “de vergoeding, bedoeld in het zesde lid” ingevoegd “over het
besluit bedoeld in het vierde lid, en”.

Artikel II
Indien de Wet van 3 maart 2021 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele
andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (Stb. …, …)
in werking treedt of is getreden, wordt de Tijdelijke wet Groningen als volgt gewijzigd:

A
Artikel 13l komt te luiden:
Artikel 13l
1. Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van een
versterkingsbesluit als bedoeld in artikel 13j, tenzij de eigenaar Onze Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties verzoekt om geen toepassing te geven aan afdeling 3.5 van de
Algemene wet bestuursrecht, met dien verstande dat:
a. het coördinerend bestuursorgaan, bedoeld in artikel 3:21, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht, is: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
b. de besluiten, bedoeld in artikel 3:23, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, zijn:
1°. een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet;
2°. andere daarvoor in aanmerking komende besluiten die door het college, gedeputeerde staten
of Onze Minister die het aangaat worden genomen.
c. dat de vereiste terinzageleggingen, bedoeld in artikel 3:25, eerste lid, onderdeel a, van de
Algemene wet bestuursrecht, in ieder geval geschiedt ten kantore van de dienst Nationaal
Coördinator Groningen van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de
provincie Groningen;
2. Indien toepassing is gegeven aan paragraaf 3.5.3 van de Algemene wet bestuursrecht kan in
afwijking van artikel 3:29, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht tegen de besluiten,
bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, in eerste en enige aanleg beroep worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

B
Artikel 19a, eerste lid, komt te luiden:
1. Op een beroep tegen een versterkingsbesluit, een besluit als bedoeld in artikel 13i, tweede en
zesde lid, een besluit als bedoeld in artikel 13k, eerste en derde lid, en een besluit als bedoeld in
artikel 13l, eerste lid, onderdeel b, dat is voorbereid met toepassing van afdeling 3.5 van de
Algemene wet bestuursrecht, beslist de Afdeling bestuursrechtspraak binnen zes maanden na
ontvangst van het verweerschrift.

Artikel III
Indien de Wet van 3 maart 2021 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele
andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht in werking
treedt na het tijdstip waarop deze wet inwerking treedt vervalt artikel VI van de wet tot Wijziging
van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie
Groningen.

Artikel IV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit
kan worden bepaald dat deze wet ten aanzien van het in artikel XX, onderdeel XX, voorgestelde
artikel XX terugwerkt tot en met XXXXXXXXXX.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.

