


Aan: de minister van EZK 

In de brief van 11 mei 2021 aan de voorzitter van de Tweede Kamer heeft de toenmalige minister van 
Economische Zaken en Klimaat, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken, zijn 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. 
Wij kunnen ons daarom vinden in uw voornemen om de wet gefaseerd in werking te laten treden. 

Hoogachtend, 

H. Staghouwer, voorzitter Versterkingsoverleg Groningen (VOG).
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De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Binnenhof 4 
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Datum  
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Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Projectdirectie Groningen 

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ezk 

Behandeld door 
 

T 070  
@minezk.nl

Ons kenmerk  
DGKE-PDG / 21160705 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 
1 

Geachte Voorzitter 

In reactie op de eerder aan uw Kamer verzonden brief van 11 mei jl. heeft de 
provincie Groningen mij op 15 juni jl. bijgaande brief gestuurd. In aanloop naar 
het debat van 16 juni jl. geleid ik deze brief aan uw Kamer door.  

Stef Blok 
Minister van Economische Zaken en Klimaat 
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Op verzoek hierbij alvast de oplegbrief bij de reactie van de provincie Groningen (en de brief zelf). De lijn in 
domus volgt. In de brief van de provincie is een handtekening opgenomen: zou je hier naar kunnen kijken met de 
vraag of dit gelakt moet worden, of dat dit zo door kan? 

Hartelijke groet, 
 10.2.e
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Kopie aan 
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Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
De provincie Groningen heeft op 15 juni jl. aan u een brief aan gezonden waarin 
ze haar steun uitspreekt voor het zo snel mogelijk in werking laten treden van de 
het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen voor de versterking 
van gebouwen. Met bijgaande brief wordt de brief aan de TK doorgeleid. 

Advies 
U kunt bijgaande brief ondertekenen. 

Kernpunten 
• In aanloop van het debat op woensdag 16 juni brengt u met bijgaande brief

de Tweede Kamer op de hoogte van de brief van de provincie Groningen.
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Onderwerp : Voornemen gefaseerde inwerkingtreding Wet voor versterking 
gebouwen in Groningen. 

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)

11c





TER ONDERTEKENING 

Aan 
de Minister van Economische Zaken en Klimaat 

Brief doorgeleiding reactie provincie Groningen inzake 
gefaseerde inwerkingtreding wetsvoorstel Versterken 

Pagina 1 van 1 

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Projectdirectie Groningen 

Auteur 
 

T 070  
@minezk.nl

Datum 
15 juni 2021 

Kenmerk 
DGKE-PDG / 21161131 

Bhm: 21161115 

Kopie aan 

Bijlage(n) 
2 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 
De provincie Groningen heeft op 15 juni jl. aan u een brief aan gezonden waarin 
ze haar steun uitspreekt voor het zo snel mogelijk in werking laten treden van de 
het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen voor de versterking 
van gebouwen. Met bijgaande brief wordt de brief aan de TK doorgeleid. 

Advies 
U kunt bijgaande brief ondertekenen. 

Kernpunten 
• In aanloop van het debat op woensdag 16 juni brengt u met bijgaande brief

de Tweede Kamer op de hoogte van de brief van de provincie Groningen.

K&E 
 

 
 

 
 

BBR 

12a

10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e 10.2.e
10.2.e

10.2.e
















