
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Groningen, 21 september 2018 
 
Geachte raads- en statenleden 
 
De Groningse aardbevingsgemeenten, de provincie en het Rijk hebben donderdag 20 september nadere 
afspraken gemaakt over de versterkingsoperatie. Wij zijn positief over de gemaakte afspraken en kijken terug 
op een constructief overleg met het Rijk. Wij verwachten dat hiermee een eind komt aan een lange tijd van 
onzekerheid.  
 
Op dit moment zijn inhoudelijke brieven over onze afspraken met de minister in voorbereiding voor de Tweede 
Kamer, gemeenteraden en Provinciale Staten. U ontvangt deze binnen twee weken. Wij hechten eraan u in dit 
stadium toch alvast op hoofdlijnen te informeren. Dat doen we met deze brief.  
 
Versterking kan verder 
De belangrijkste conclusie na het overleg met de minister is dat de versterking kan doorgaan voor woningen 
waarbij de uitvoering al is gestart of waarvan de eigenaren/bewoners al een versterkingsadvies hebben 
ontvangen. Daarnaast is afgesproken dat woningen met de grootste afstand tot de veiligheidsnorm (conform 
advies Mijnraad) en nog niet in de versterkingsopgave zitten, met prioriteit worden opgepakt. Daarna volgen 
de andere woningen op basis van het advies van SodM. 
 
Rijk dekt kosten 
Een ander belangrijk punt is dat alle kosten die worden gemaakt vanuit veiligheidsperspectief of op basis van 
bestuurlijke afspraken, door het Rijk worden vergoed. De uitvoeringsproblemen zijn hiermee opgelost 
waardoor de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) daadwerkelijk contracten met aannemers kan aangaan. 
Uitgangspunt is en blijft dat de NAM op geen enkele manier nog onderdeel uitmaakt binnen het totale systeem 
van versterking. 
 
Dialoog 
Verder werkt de NCG het Plan van Aanpak Versterking verder uit. Zorgvuldigheid gaat daarbij boven snelheid. 
De NCG heeft aangegeven dit plan over een paar weken klaar te hebben. Dan worden ook de bewoners 
geïnformeerd over hun eigen situatie. Dat gebeurt in nauwe afstemming met de eigen gemeente. Dit sluit aan 
bij een belangrijk uitgangspunt van de hernieuwde aanpak, de dialoog met onze inwoners. Niet meer óver, 
maar vooral mét woningeigenaren spreken. De woningeigenaar maakt, in dialoog met de deskundige, de 
uiteindelijke keuzes.  
 
Veiligheid prioriteit 
Iedereen in Groningen moet veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Door de beslissing van het 
kabinet om versneld te stoppen met de gaswinning neemt die veiligheid op termijn toe. Tot het zover is, moet 
de versterkingsaanpak zorgen dat iedereen ook écht veilig is. Alles is er dan ook op gericht om snel aan de slag 
te gaan, maar niet alle woningen kunnen tegelijk worden aangepakt. Het HRA-model wordt alleen gebruikt om 
jaarlijks een prioriteitenlijst te maken van gebouwen die geïnspecteerd moeten worden. Deze methode stelt 
van tevoren géén grens aan het aantal te versterken gebouwen. Besloten is dat het SodM in onafhankelijkheid 
gaat toezien op een juiste en onbevooroordeelde toepassing ervan. Dit is onderdeel van een nog nader te 
ontwikkelen onafhankelijke standaardaanpak, zonder tijdrovende inspecties en engineering, zodat het tempo 
van de versterking omhoog kan. Zowel de NPR als de Meijdam-norm blijven uitgangspunt voor het bepalen van 
de veiligheid in onze regio.  
 
Namens burgemeesters van de aardbevingsgemeenten, 
Namens de Commissaris van de Koning, 
 
Anno Wietze Hiemstra, burgemeester Appingedam  
 


