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Jaarverslagen NCG en NPG
Minister Kajsa Ollongren heeft de jaarverslagen over 2020 van de Nationaal Coördinator
Groningen (NCG) en van het Nationaal Programma Groningen (NPG) aan de Tweede
Kamer aangeboden.
Om ze te lezen, klik hier:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/07/aanbiedingsbrief-bijjaarverslagen-nationaal-coordinator-groningen-en-nationaal-programma-groningen

Tw e e d e K a m e r f l u i t k a b i n e t t e r u g o v e r v e r s t e r k i n g
Op 16 juni sprak de Commissie voor Economische Zaken en Klimaat met de ministers
Stef Blok (EZK) en Kajsa Ollongren (BZK). Aanleiding was de aangenomen Versterkingswet Groningen: een onderdeel van de Tijdelijke wet Groningen. Het kabinet wil de versterkingswet namelijk slechts gedeeltelijk laten ingaan.
Wat was er gebeurd? Bij de behandeling van de wet in de Tweede Kamer in maart waren er
twee amendementen van Sandra Beckerman (SP) aangenomen: amendement 38 over
juridisch, bouwkundig en financieel advies voor bewoners, en amendement 68 over het in
eigen beheer uitvoeren van versterking door bewoners. De wet werd met deze amendementen aangenomen en doorgeleid voor goedkeuring naar de Eerste Kamer.
Beide amendementen waren echter door de ministers ontraden. Na afloop van de stemming verklaarden enkele Tweede-Kamerleden abusievelijk voor gestemd te hebben.
Zonder deze stemmen zouden de amendementen niet aangenomen zijn.
De ministers stuurden op 11 mei een brief aan de Tweede Kamer waarin ze vertelden van
plan te zijn de wet te laten ingaan, met uitzondering van deze twee onderdelen. Over de
twee onderdelen zou dan later opnieuw gestemd moeten worden. Zoiets mag echter niet.
Een aangenomen wet moet uitgevoerd worden, ook als de inhoud het kabinet niet
welgevallig is. Zowel het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer, als hoogleraar
staatsrecht Wim Voermans in de NRC, concludeerden dat de route die het kabinet kiest in
strijd is met de Grondwet.
Het gebeurt wel vaker dat er na de behandeling in de Tweede Kamer een “hik” opduikt in
een wet voordat de Eerste Kamer erover stemt. Daar is een procedure voor. Dan kan een
“novelle” worden ingediend: een aangepaste wet die netjes langs beide kamers gaat.
Opvallend was dat de ministers daar niet voor hadden gekozen, zogenaamd “in het belang
van Groningers”.
Ook opvallend was de adhesiebetuiging die het kabinet had ontvangen van de Provincie
Groningen voor hun route, en die door Stef Blok fluks doorgestuurd was naar de
Commissie. Het mocht niet baten. De kritiek in de Commissie was niet mals, ook van
coalitiepartijen als ChristenUnie en CDA. Het lijkt erop dat de Tweede Kamer de rug recht
houdt, en voor een novelle gaat. Een dezer dagen wordt erover gestemd.

GBB-krant nummer 17 in de maak
De volgende GBB-krant, nummer 17, komt eraan! Naar verwachting zal de krant woensdag
30 juni huis aan huis op de mat vallen in het gaswinningsgebied. De oplage van de krant is
verhoogd naar 135.000. Daardoor kan het verspreidingsgebied uitgebreid worden en gaat
de krant nu ook naar de inwoners van Winschoten, Heiligerlee en Westerlee.
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