
Aan de minister van Economische Zaken en 
Klimaat, de heer E.D. Wiebes 
Postbus 20401  
2500 EK DEN HAAG 

 
 
Groningen, 1 juni 2018 
 
 
Geachte heer Wiebes, 
 
 
Op 22 mei 2018 zijn de besprekingen aan de Bestuurlijk Tafel over de Agenda Groningen 
Bovengronds opgeschort vanwege het niet bereiken van overeenstemming over:  

- het doorzetten van de huidige versterking; 
- de gebiedsgerichte aanpak met daarbij behorende financiële middelen. 

 
Dit heeft ertoe geleid dat inwoners van vele dorpen, die in de wetenschap verkeren dat zij in een 
onveilig huis wonen, nog langer in onzekerheid verkeren. Wij vinden dat onacceptabel, het vertrouwen 
van onze inwoners is hierdoor wederom fors geschaad.  
 
Op 28 mei 2018 heeft een gesprek tussen EZK, NAM en NCG plaatsgevonden. Mede op basis van dit 
overleg heeft de Nationaal Coordinator Groningen, de heer J.G.M. Alders zijn positie beschikbaar 
gesteld. Dit is in de regio als een mokerslag ingeslagen en dit schaadt het broze vertrouwen van ons 
en onze inwoners verder. De zorgen over de voortgang van de versterkingsoperatie nemen hierdoor 
alleen nog maar toe. 
 
Wij hebben kennis genomen van het gespreksverslag EZK, NAM en NCG d.d. 28 mei 2018. Wij zijn 
zeer ongerust over de gevolgen van deze afspraken. Wij trekken op basis van het verslag de 
volgende conclusies: 

1. NAM maakt een risico inventarisatie gebaseerd op HRA. 
Dit betreft een nieuwe versterkingsaanpak die haaks staat op de afgesproken 
versterkingsoperatie van binnen naar buiten vanuit de 0,2 PGA contour. Door versterking op 
basis van deze inventarisatie stellen wij vast dat NAM volledig terug in positie is bij de 
bepaling van risicovolle panden en dus de aanpak van de versterkingsoperatie. 
 

2. De engineering van batch 1581 wordt opgeschort. 
De mogelijkheid om nu de verschillen tussen de huidige aanpak en de mogelijke versterking 
op basis van een nieuw winningsbesluit met elkaar te vergelijken wordt onmogelijk. 
 

3. De objectgerichte aanpak 
Een objectgerichte inspectie en aanpak wordt geïntroduceerd en leidend. Bestaande 
inspectieronden worden ingekort. 
 

4. Vooruitlopen op besluitvorming 
Huidige versterkingsadviezen worden, vooruitlopend op de adviezen van Mijnraad e.a., 
gekwalificeerd als achterhaald. Dat moet nog maar blijken. 

 
5. Schenden van de werkafspraken 

De afspraken van de Secretaris-Generaal van EZK gaan buiten het formele en met elkaar 
afgesproken besluitvormingsproces om. Afspraken zijn gemaakt in het MJP en bijbehorend 
NBO. Op deze wijze wordt de regio buitenspel gezet in formele besluitvorming. 

 
Al deze maatregelen zijn eenzijdig door u afgekondigd. Dit verhoudt zich noch met de inhoudelijke 
afspraken noch met de tussen ons afgesproken besluitvormingsprocedures. Dit alles schaadt twee 
belangrijke doelen waar we samen aan werken: veiligheid en vertrouwen. Wij achten u daarvoor in 
hoge mate verantwoordelijk. Het statement van de maatschappelijke stuurgroep van 31 mei jl. sluit 



hierbij aan. Het geeft in duidelijke bewoordingen weer dat deze maatregelen het broze vertrouwen van 
de inwoners weer volledig schaden.  
 
De sleutel om in dit brede dossier (schade, versterking, perspectief en governance) weer in gesprek 
met de regio te komen ligt bij u. Om te beginnen met het terugdraaien van de eenzijdig afgekondigde 
maatregelen. Daarnaast eisen wij een betekenisvolle positie van de regio in de besluitvorming in het 
dossier Groningen Bovengronds. Wij vragen u daarom dringend op zo kort mogelijke termijn een 
Nationaal Bestuurlijk Overleg te organiseren.  
 
 
 

Hoogachtend, 
 
 

Mede namens de Colleges van 
burgemeesters en wethouders van de 
gemeenten Midden-Groningen, Ten Boer, 
Groningen, De Marne, Winsum, Eemsmond, 
Bedum, Loppersum, Appingedam en Delfzijl 
en namens het College van Gedeputeerde 
Staten van de provincie Groningen,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Commissaris van de Koning in de 
provincie Groningen 

 
 


