Tweede Kamerleden geïnformeerd over mijn(water) schade
Op maandag 12 april jl. hebben VVD Tweede Kamerleden Chantal Nijkerken en André Bosman,
samen met vertegenwoordigers van de VVD Limburg Provinciale Statenfractie, VVD Kerkrade en
VVD Parkstad en Omstreken een werkbezoek gebracht aan de Provincie Limburg. Dit werkbezoek
stond in het licht van de problematiek rond de gevolgen van de mijnbouw.
In de ochtend hebben de twee Kamerleden een gesprek gehad met de Stichting
Mijn(water)schade Limburg. Deze stichting zet zich in om gevallen met schade die leiden tot een
onveilige woonsituatie in het huis direct aan te pakken. Zij nemen de kosten voor hun rekening die
nodig zijn om de onveilige situatie op te lossen. Hiertoe is een calamiteitenfonds ingericht door
het Rijk, de Provincie en de betrokken gemeenten. Het goede nieuws is dat er zich nog maar een
beperkt aantal mensen hebben aangemeld, maar het is voor de toekomst niet uit te sluiten dat er
meer aanvragen komen. Daarna hebben zij gesproken met Jan Smeelen (directeur Provincie
Limburg) en projectleider Ton Meijvogel. Dit gesprek was vooral gericht op de bestuurlijke
consequenties en welke mogelijkheden er zijn om schade af te handelen of misschien wel te gaan
voorkomen. In de discussie kwamen de onderwerpen "verjaringstermijn" en "omkering van de
bewijslast" prominent aan bod. De VVD is van mening dat juist het inzetten op het verlengen van
de verjaringstermijn zal gaan leiden tot een enorm juridisch gevecht met alle betrokkenen
waardoor een oplossing voor getroffen inwoners nog verder uit beeld zal zijn. Ook ten aanzien van
de omkering van de bewijslast is de VVD geen voorstander. Deze omkering levert geen directe
oplossing omdat je nog steeds naar de rechter moet en ook omdat deze omkering nu al door de
rechter ingezet kan worden.
Afsluitend bracht het gezelschap een werkbezoek aan de oude mijnschacht Nulland. Deze
mijnschacht is inmiddels een mijnmuseum wat op vrijwillige basis gedragen wordt door oud
koempels. In een presentatie in deze toepasselijke omgeving werd een duidelijk beeld gegeven
van de verschillen tussen de verschillende mijnbouwgebieden in de regio. Ook hieruit bleek dat we
spreken over een complex onderwerp waarbij een eenvoudige oplossing niet aan de orde is. We
zullen dus per gebied moeten gaan kijken welke mogelijke oplossingen er zijn. De zorg van
verantwoordelijkheid bij calamiteiten is een reële zorg die leeft bij bestuurders en inwoners. Als er
sprake is van een mijnbouw gerelateerde calamiteit moet het duidelijk zijn wie er
verantwoordelijk is. Het bezoek is afgesloten met een etentje bij Agnes & Co in Kerkrade waarbij
de lokale specialiteit zoervleisch volgens André Bosman goed smaakte.
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