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Onderwerp : Voornemen gefaseerde inwerkingtreding Wet voor versterking 
gebouwen in Groningen. 

 
 
Geachte heer Blok, 
 
In de brief van 11 mei 2021 aan de voorzitter van de Tweede Kamer heeft u, mede namens de minister van 
Binnenlandse Zaken, uw voornemen kenbaar gemaakt om onderdelen van de Wet voor versterking gebouwen 
in Groningen niet in werking te laten treden. Het gaat om de onderdelen ter uitvoering van de amendementen 
38 en 68 (Kamerstuk 35603, nr. 38 en nr. 68). Amendement 38 gaat over het verstrekken van juridische en 
financiële bijstand aan inwoners en amendement 68 gaat over het uitvoeren van het versterkingsproces in eigen 
beheer. 
 
Hierbij laten wij u weten dat wij het van groot belang vinden dat de versterking zo snel mogelijk wettelijk 
verankerd wordt en dat elke vertraging voorkomen moet worden. Inwoners moeten zo snel mogelijk weten waar 
zij aan toe zijn en kunnen terugvallen op een solide wettelijke basis. De regionale bestuurders hebben er in een 
brief aan de Tweede Kamer al eerder op aangedrongen de wet zo snel mogelijk vast te stellen en in werking te 
laten treden. 
 
De beide amendementen zien niet op de fundamenten van de wet en daarom kunnen wij ons vinden in uw 
voornemen om de wet in werking te laten treden en later aan te passen aan de hand van de amendementen. 
 
        Hoogachtend, 

        
 
H. Staghouwer,  
voorzitter Versterkingsoverleg Groningen (VOG) 
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