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Geacht College, 

Samen staan we voor het veilig maken van Groningen. Vanuit de NCG is onze 

inzet om dit samen met de gemeenten in te vullen. Daarbij is het MJVP als 

planningsinstrument voor de NCG en gemeenten belangrijk. Het Lokaal Plan van 

Aanpak vanuit de gemeenten speelt hierin een belangrijke rol. Met deze brief 

reageer ik op het door u aangeleverde Lokaal Plan van Aanpak 2023.   

Aanleiding 

De afgelopen tijd is door uw gemeente, in samenwerking met NCG, hard gewerkt 

aan het Lokaal Plan van Aanpak 2023. U heeft NCG verzocht het plan te toetsen 

op uitvoerbaarheid voor NCG. Met de uitkomsten van deze toets kan NCG bepalen 

of ze de opdracht die in uw Lokaal Plan staat, op basis van de beschikbare 

capaciteit, kan accepteren en uitvoeren. Het is voor het algeheel vertrouwen van 

belang dat de gezamenlijke opgave van de vijf gemeenten uitgevoerd kan worden 

door mijn uitvoeringsorganisatie.  

Acceptatie plan 

In uw Lokaal Plan van Aanpak geeft u aan meer adressen in opdracht te geven 

dan dat er beschikbare capaciteit is, dit omdat u verwacht dat een aantal van de 

in opdracht gegeven adressen ‘op norm’ zal zijn. Dat maakt dat ik wat dat betreft 

een voorbehoud maak voor het geval uw verwachting anders uitpakt. Voor het 

overige is uw geleverde Lokaal Plan van Aanpak 2023 werkbaar voor NCG als 

uitvoeringsorganisatie. Ik zal de opdracht daarom accepteren, met het verdere 

voorbehoud dat de Inspecteur Generaal der Mijnen het Lokaal Plan van Aanpak als 

geheel moet goedkeuren voordat NCG de opdracht formeel in uitvoering kan 

nemen. Zoals altijd kunnen nieuwe inzichten leiden tot het aanpassen van 

productiecijfers die van invloed zijn op de uitvoering van het Lokaal plan van 

Aanpak. 

Vervolg 

NCG gaat door met de uitvoering van de versterkingsoperatie. Uw Lokaal Plan van 

Aanpak 2023 wordt onderdeel van onze totale opdracht en uw opdracht is 
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verwerkt in het MJVP. De randvoorwaarden voor een succesvolle uitvoering van 

de opdracht houden we daarbij continu tegen het licht. Via het dashboard 

rapporteren we u maandelijks over de voortgang van de totale operatie en die in 

uw gemeente. Daarnaast zullen we periodiek een rapportage voorbereiden die de 

voortgang laat zien ten opzichte van de opdracht voortkomend uit uw Lokaal Plan 

van Aanpak. 

Met vriendelijke groet, 

Regina Bouius-Riemersma 

Algemeen directeur Nationaal Coördinator Groningen 


