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Onderwerp: Beantwoording art 33 vragen Groen Links fractie over Tijdelijke Wet Groningen 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 2 oktober 2020 zijn door de fractie van Groen Links enkele artikel 33 RvO vragen gesteld aan 

het college. Deze vragen gaan over de brief van het Gasberaad over de Tijdelijke Wet Groningen.  

 

1. Heeft het College kennis genomen van de brief van het Gasberaad en de 

Groninger Gas Beweging van 28 september 2020 over de naderende “Wet 

Versterken”? 

 

Ja, het college heeft kennis genomen van het standpunt van het Gasberaad over de Tijdelijke Wet 

Groningen.  

 

Inmiddels heeft de minister haar voorstellen ten aanzien van de Tijdelijke Wet Groningen, 

onderdeel versterking, naar de Tweede Kamer gestuurd en kunnen we allemaal zien hoe dat 

voorstel eruit ziet. In dit voorstel blijven schadeherstel en versterking bij verschillende organisaties 

en de minister kiest er niet voor om van de NCG een zelfstandig bestuursorgaan te maken.  

Het wetsvoorstel heeft ook invloed op de rol en positie van de gemeente. Zo blijft de prioritering 

op basis van de gemeentelijke Lokale Plannen van Aanpak, maar vindt de dagelijkse aansturing van 

de NCG plaats door het ministerie van BZK. Ook staat in het voorstel dat de NCG de coördinatie van 

de vergunningverlening gaat doen.  

 

Over de samenhang tussen versterken en schade schrijft de minister in de Memorie van Toelichting 

bij het wetsvoorstel dat in de wet een grondslag ontstaat waarmee IMG en NCG onderling gegevens 

kunnen uitwisselen om zo de schadeafhandeling en de versterking op elkaar of te stemmen. Dit 

alles met het uitgangspunt dat zowel de schadeafhandeling als de versterking zo snel mogelijk 

uitgevoerd worden. De minister reageert ook op adviezen over het samenvoegen van IMG en NCG.  
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De minister geeft aan dat zowel de NCG als het IMG zich bewust zijn van de noodzaak om in 

relevante gevallen samen te werken. Zij hebben zich ten doel gesteld om zoveel mogelijk naar een 

loket toe te werken. Maar de minister geeft ook aan dat schadeherstel en versterken twee 

verschillende opgaven zijn die vragen om een verschillende benadering.  

 

2. Is het College het eens met het pleidooi voor een integrale benadering 

van schade en versterking? 

3. Zo nee, waarom niet? 

 

Het college is een voorstander van een integrale benadering van schade en versterking. Maar in 

tegenstelling tot het Gasberaad zijn we er geen voorstander van hier nu weer een nieuwe 

organisatie voor te bouwen of het geheel onder te brengen bij het IMG. Dit zou de zoveelste 

reorganisatie van het systeem betekenen en wij zien meer heil in het verbeteren van het huidige 

systeem. Bovendien zou het onderbrengen van de versterking bij IMG betekenen dat een zelfstandig 

bestuursorgaan zou gaan over de versterking, wat aansturing door de gemeenten zo goed als 

onmogelijk maakt. 

 

Wij zien echter wel dat in de huidige samenwerking tussen IMG en NCG veel verbeterd kan worden 

en dat dit op adresniveau zal moeten leiden tot een beter samenhang van schadeherstel en 

versterking.  

 

4. Heeft het College kennis genomen van de instemmende reacties van het 

IMG en van SODM en van de afhoudende reactie van de NCG ? 

 

Ja, dat heeft het college. 

 

5. Herkent het College zich nog in de rol van de Gemeente als opdrachtgever 

van het NCG? (Recentelijk nog weer bevestigd in het zogenoemde 

Bouwakkoord, blz 9) 

 

Bij het opstellen van de Lokale Plannen van Aanpak voor 2020 heeft een goede afstemming 

plaatsgevonden tussen zowel de gemeente onderling als met de NCG. Dat is belangrijk, want een 

opdracht kan alleen goed worden uitgevoerd als de opdrachtgever en de opdrachtnemer elkaar 

“verstaan”.  

 

De gemeenten zijn niet de enige opdrachtgever van de NCG, dat is het ministerie van BZK ook. Wij 

merken dat in de afstemming tussen de beide opdrachtgevers van de NCG nog wel wat te 

verbeteren valt. Dit vraagt een investering van beide opdrachtgevers die wij graag bereid zijn te 

geven.  

 

6. Is het College bereid het NCG de opdracht te geven mee te werken aan 

een integrale aanpak van schade en versterking voor die inwoners van 

Midden-Groningen die dat wensen? 

 

Die opdracht heeft de NCG al. Alleen merken we dat dit nog niet altijd leidt tot het gewenste 

resultaat. Deels komt dat door de verschillende processen bij de beide organisaties. Een 
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schadebeoordeling en een versterkingsbeoordeling zijn twee heel verschillende processen, met 

heel verschillende doorlooptijden. Zeker bij complexe situaties blijkt het schadeproces alleen soms 

al enkele jaren te duren. Wij blijven ons inzetten om schade en versterking zo goed mogelijk op 

elkaar af te stemmen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


