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Geachte leden van de raad,
Vrijdagavond 2 november verschenen de eerste berichten dat er een plan van aanpak
ligt waarmee de versterking weer vlot zou zijn getrokken na een gesprek in de
bestuurlijke en maatschappelijke stuurgroep waarbij de NCG, het ministerie van EZK,
de provincie, de gemeenten en de maatschappelijke organisaties aanwezig waren. Met
dit bericht willen wij u informeren over de stand van zaken.
Er ligt inderdaad een regionaal Plan van Aanpak van de NCG om de versterking weer
vlot te trekken. Vanuit de regio vinden wij alle inspanningen die in het belang van onze
inwoners zijn positief maar wij zien ook dat er nog aan een aantal belangrijke
randvoorwaarden moet worden voldaan de komende tijd om dat plan van aanpak ook
echt uit te voeren.
Zo zijn er naast het regionale plan van aanpak ook lokale plannen van aanpak in
ontwikkeling. In die plannen moet het echte uitvoeringswerk dat de NCG in
samenwerking met de gemeente en het CVW doet terecht komen. Voor de inwoners en
voor de gemeenten en voor de raden wordt daar pas echt goed zichtbaar of de
versterking weer is vlot getrokken. Deze plannen zijn erg belangrijk, zijn omvangrijk en
complex en zijn nog niet allemaal gereed.
Vanuit de regio willen wij dat de aansturing van de versterking en in bredere zin de
aansturing van de gevolgen van de gaswinning weer meer terugkomt in de regio. Dat
betekent bijvoorbeeld dat wij de raden en staten nadrukkelijk terug willen in de aanpak
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van de gevolgen van de gaswinning, of dat nu in de versterking is of in het nationaal
programma, de rol van onze inwoners en daarmee van onze raden en staten moet
duidelijker. Een eerste resultaat zien wij in het feit dat de lokale stuurgroepen – waarin
onder andere over de lokale plannen van aanpak wordt besloten – beter in positie
komen in het proces van versterken met de richting die nu wordt ingeslagen.
Het regionaal plan van aanpak kan eigenlijk alleen maar slagen als er aan in elk geval
twee zeer belangrijke randvoorwaarden wordt voldaan. De financiële garantstelling
vanuit het Rijk moet echt gegeven worden en moet meer zijn dan een belofte op papier.
Ook moet de capaciteit bij de NCG en bij de gemeenten ook echt beschikbaar zijn en
over de kwaliteiten en kunde beschikken om deze grote opgave aan te kunnen. De
toezeggingen die daarover gedaan zijn aan de regio gaan wij vanuit de regio volgen en
handhaven.
Wij kunnen ons goed voorstellen dat u het regionale plan van aanpak van de NCG nu
reeds zou willen kunnen lezen. Het regionaal plan van aanpak bevat - en dat zal voor de
lokale plannen van aanpak in nog grotere mate gelden – veel gegevens die vaak vrij
gemakkelijk tot adresniveau terug te herleiden zijn. Er zijn heel erg veel inwoners die al
lang zitten te wachten op informatie over hun situatie. U weet dat het lastig is gebleken
met de nieuwe systematiek die met het advies van de Mijnraad is geïntroduceerd om
alle gegevens goed aan adressen gekoppeld te krijgen en aan de juiste oordelen. Wij
vinden dat wij de communicatie met de inwoners over de stand van zaken van hun
adres, hun huis en haard echt voor moeten laten gaan op het beschikbaar stellen van
het plan van aanpak. Onze inwoners moeten eerst zelf hebben kunnen lezen hoe de vork
in de steel zit voor ze dat via de media of van derden moeten vernemen. Wel verzoeken
wij de NCG eventueel een samenvatting te publiceren waaruit geen adressen, straten of
wijken af te leiden zijn.
De afgelopen weken hebt u ook kunnen lezen over veranderingen binnen de organisatie
van de NCG. Dat is in de eerste plaats een zaak waar de NCG en de medewerkers van
de NCG zelf over gaat en gaan. Natuurlijk hebben wij behoefte aan een stabiele,
kwalitatief hoogwaardige organisaties die ons kunnen helpen met de uitvoering van
deze grote opgave die de gemeenten niet zelf alleen kunnen dragen. Wij letten er in het
geval van de NCG – en op dit moment in het verlengde daarvan het CVW - in het
bijzonder op dat de invulling van de ons toegezegde randvoorwaarden van voldoende
capaciteit en voldoende financiële zekerheden ook echt invulling krijgen.
Samengevat hebben wij vanuit Midden/Groningen en de regio aangegeven dat wij het
regionale plan van aanpak een belangrijke goede stap vinden. Wij graag zien dat de
lokale plannen van aanpak verder uitgewerkt worden. Wij volgen de ontwikkelingen op
de voet en handhaven de toegezegde randvoorwaarden. Wij willen dat onze inwoners
eerst zelf lezen of horen hoe het met de veiligheid en de toekomst van hun huis staat.
Wij streven er naar dat de positie van de inwoners, de raden en staten weer voorop
komt te staan in de regionale en lokale ontwikkelingen.
Nationaal Programma Groningen

Pagina:
Datum:

3 van 4
12 november 2018

Op 5 oktober zijn de contouren van het Nationaal Programma gepresenteerd in Den
Haag. Er zijn op dit moment twee kwartiermakers – Frank de Vries en Maarten van
Poelgeest - aan de slag namens de regio om het programma voor te bereiden en de
spelregels van het programma verder uit te werken samen met de regio. Daarvoor zijn
werkgroepen ingericht en worden gesprekken gehouden met de regio en inwoners,
instellingen en bedrijven. We willen rond de jaarwisseling meer helderheid hebben over
een aanpak waar uitvoerende partijen en inwoners het beste mee uit de voeten kunnen.
Er is kort geleden in de media verschenen dat er 50 miljoen euro vanuit het Nationaal
Programma is toegekend aan een aantal projecten in de regio. Dit geld komt niet uit de
voor het programma toegekende 1150 miljoen euro maar uit eerder toegezegde
middelen uit het regeerakkoord die zouden komen te vervallen als ze niet van invulling
zouden worden voorzien. De provincie is penvoerder geweest namens de regio om alle
voorstellen van de regio te verzamelen. Het ministerie van Financiën heeft uiteindelijk
de projecten gekozen die uitvoering gereed waren en op zeer korte termijn konden
starten. De regio wil de projecten die niet in de 50 miljoen zijn gehonoreerd zo snel
mogelijk in de richting van het Nationaal programma geleiden zodat er gekeken kan
worden wat er alsnog in uitvoering kan worden gebracht.
De sociale impact van gaswinning in Groningen
Het gezondheidsrapport van het onderzoeksproject Gronings perspectief dat door de
Rijksuniversiteit Groningen is gepubliceerd treft ons allemaal diep. De gevolgen van de
gaswinning zijn immens voor de Groninger samenleving op de volle breedte van het
leven. Wij willen het rapport goed tot ons nemen en kijken waar wij het leed voor onze
inwoners kunnen verzachten. Wij richten ons wederom tot het Rijk om de beloofde
ruimhartigheid nu ook echt vorm te gaan geven en de gevolgen van de ramp in
Groningen ook daadwerkelijk aan te pakken. De burgers, bedrijven en bezoekers van
Groningen wachten al veel te lang op oplossingen voor het ontstane leed.
Steekproef verschillende gebouwen en gevolgen voor versterking
Op RTV Noord is kort geleden een bericht verschenen over een steekproef die in
opdracht van de NCG is gehouden op meerdere soorten gebouwen waarin aandacht is
besteed aan versterkingsmaatregelen op basis van verschillende normen die de
afgelopen jaren zijn opgeleverd om de bevingsbestendigheid van gebouwen mee te
kunnen beoordelen. Het gaat dan om verschillende versie van de NRP uit 2015 en 20172018. De betekenis van dat rapport moet goed worden beoordeeld en dat is geen
eenvoudige opgave gezien de complexiteit van de opgave. Het SodM heeft aangegeven
onderzoek te gaan doen naar de juistheid van de nu voor de prioritering gebruikte
methode voor het versterken van gebouwen. Wij vragen de NCG ook om nadere duiding
van dit rapport en de relatie met de aanpak van de versterking. Natuurlijk hebben wij –
net als onze inwoners - behoefte aan duidelijkheid over de versterking en willen wij
vertrouwen kunnen hebben in de aanpak. Wij volgen het proces op de voet.
Zodra de lokale plannen van aanpak verder zijn uitgewerkt en er meer is te zeggen over
het Nationaal Programma en de gezondheidsaspecten en de versterkingsaanpak en de
juistheid van de gebruikte methoden willen wij graag met u verder van gedachten
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wisselen over en werken aan de opgaven die voortkomen uit de gevolgen van de
gaswinning.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Gemeentesecretaris

