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Onderwerp: Raadsbrief beleidsregel versterken 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 
Aanleiding 
Op 17 mei 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat het Besluit versterking 
gebouwen Groningen vastgesteld. Met dit Besluit wordt onder andere geregeld dat voortaan sprake 
is van een publieke aansturing van de versterking.  
 
Beleidsregel versterking 
Het Besluit vormt de uitwerking van afspraken die in het Bestuurlijk Overleg van 11 maart 2019 zijn 
gemaakt. In dit overleg zijn de uitgangspunten voor de besturing ofwel governance van versterking 
vastgesteld.  
 
De minister van EZK is op grond van de gewijzigde Mijnbouwwet verantwoordelijk voor de 
veiligheid in verband met de gaswinning in Groningen. In het Besluit werkt de minister deze 
verantwoordelijkheid uit. Daarnaast wordt met het Besluit de huidige praktijk van vaststelling van 
lokale versterkingsplannen geformaliseerd. Dit gebeurt nu door gemeenteraden, zonder dat hier 
een grondslag voor is. In het Besluit wordt dit expliciet als gemeentelijke taak aangemerkt. De 
verantwoordelijkheid van gemeenten voor de aansturing van de uitvoering van de 
versterkingsoperatie wordt zo vastgelegd. Voor het overige is met het Besluit geen sprake van 
wijziging van bevoegdheden van gemeenten of provincie.  
 
Gemeentelijke en provinciale bestuurders nemen, samen met vertegenwoordigers van de 
uitvoeringsorganisatie en het rijk, deel aan het bovenlokale Versterkingsoverleg Groningen. 
Maatschappelijke organisaties zijn als adviseur betrokken. In dit overleg vindt afstemming plaats 
over de versterkingsoperatie en de verdeling van de beschikbare capaciteit. Om te zorgen voor een 
versterking die in samenhang met schadeafhandeling en het Nationaal Programma Groningen wordt 
uitgevoerd, vindt daarnaast periodiek een Bestuurlijk overleg Groningen plaats. Dit overleg dient 
de interbestuurlijke afstemming. Partijen houden hun eigen verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden.  
 
In de komende periode worden de afspraken uit het Besluit in de praktijk tot uitvoering gebracht. 
De precieze uitwerking voor gemeenten en provincie worden separaat voorgelegd aan raden en 
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staten. 
 

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar bijgevoegde brief van de minister aan de 

Tweede Kamer met bijlagen, waaronder het Besluit met toelichting. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


