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34 041 Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet 
milieubeheer en de Wet op de economische 
delicten in verband met implementatie van 
richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 juni 2013 
betreffende de veiligheid van offshore olie- en 
gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 
2004/35/EG (PbEU 2013, L 178), en wijziging van 
Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband 
met de omkering van de bewijslast bij schade 
binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk 

34 390 Wijziging van de wet tot wijziging van de 
Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet 
op de economische delicten in verband met 
implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 
2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- 
en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 
2004/35/EG (PbEU 2013, L 178), en wijziging van 
Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband 
met de omkering van de bewijslast bij schade 
binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk 
in verband met aanpassing van de bepaling 
inzake een wettelijk bewijsvermoeden voor 
mijnbouwschade in Groningen en enkele andere 
bepalingen (Wet bewijsvermoeden gaswinning 
Groningen) 

34 348 Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking 
veiligheidsbelang mijnbouw en regie 
opsporings-, winnings- en opslagvergunningen) 
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gehoord de beraadslaging, 

overwegende, dat Natura2000-gebieden en natuurgebieden met een 
Werelderfgoedstatus bescherming verdienen, 

overwegende, dat mijnbouwactiviteiten deze kwetsbare gebieden kunnen 
bedreigen door het risico op bodemdaling, vervuiling en verstoring, 

verzoekt de regering het verlenen van nieuwe opsporingsvergunningen 
voor mijnbouwactiviteiten in of onder natuurgebieden met een 
Natura2000-status en/of Werelderfgoedstatus afhankelijk te maken van 
expliciete toestemming van het parlement, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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