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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
t.a.v. Dhr. Dr. J.A. Vijlbrief 
 
Per mail: stasmijnbouw@minezk.nl 

 
Datum : 8 april 2022 
Behandeld door : Mevrouw A. F. Woortman 
Bijlage : Een bijlage 

 

Onderwerp : Gespreksagenda 
 
 
Zijne Excellentie de heer Dr. J.A. Vijlbrief, 
 
Op 7 februari 2022 stuurde u uw beleidsbrief Groningen naar de Tweede Kamer. U spreekt in uw brief de 
bereidheid uit snel te willen kijken naar ruimhartige oplossingen waarbij de bewoner centraal staat. Wij lezen de 
brief als een handreiking naar de regio om samen de aanpak van de versterkingsopgave, de afhandeling van 
schade en toekomstperspectief voor het gebied te verbeteren. En dat is nodig want nog dagelijks ondervinden 
inwoners de gevolgen van de gaswinning en zitten mensen in onzekerheid en in lange procedures over de 
versterking van hun woning of de afhandeling van schade.  
 
Wij hebben onze aandachtspunten uiteengezet in een gespreksagenda die wij u met deze brief aanbieden. Met 
deze agenda hebben wij geprobeerd heel concreet aan te geven waar uw inzet nodig is om onze inwoners te 
helpen zodat schade aan woningen wordt hersteld, en de woningen in Groningen net zo veilig zijn als in de rest 
van Nederland. Daar hebben onze inwoners recht op.  
 
Samenvattend bevat de agenda de volgende aandachtspunten: 
- Ruimte geven aan de uitvoering in mandaat en middelen, zowel bij NCG, IMG als gemeenten. 
- Het overbruggen van verschillen (en daarvoor dus ook financiële en juridische ruimte geven). 
- Stoppen met de juridische en procedurele benadering van vraagstukken. 
- Aanpak van de funderingsproblematiek. 
 
De komende tijd willen wij deze agenda graag verder met u uitwerken tot afspraken over oplossingen. Wij 
zetten ons hier graag voor in. Samen met u! We horen graag van u hoe u aankijkt tegen het vervolgproces om 
tot oplossingen te komen voor de genoemde punten in deze gespreksagenda. Want er zijn snel concrete 
oplossingen nodig. Uiteraard is er vanuit onze kant de bereidheid tot een nadere toelichting. 
 
Hoogachtend, 
Namens de provincie Groningen en de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Midden-Groningen, Het Hogeland en 
Oldambt, 

 
 
Johan Hamster 
Voorzitter VOG 
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