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Uitkomsten Bestuurlijk Overleg 5 juni 2019

Geachte dames en heren,

Aanleiding
Groningse bestuurders hebben woensdag 5 juni in Den Haag met de ministers Wiebes (EZK) en Ollongren 
(BZK) afspraken gemaakt over de aanpak van de aardbevingscrisis in Groningen. Gesproken kan worden van 
een doorbraak. Er is een pakket maatregelen afgesproken met daarin centraal een radicale versnelling van 
zowel de schadeafhandeling als de versterking en de regie weer terug bij inwoners. Met deze brief en de 
bijlagen informeren wij u over de uitkomsten van dit bestuurlijk overleg.

Eerdere behandeling in PS
Uw vergaderingen van 27 en 29 mei 2019 hebben de moties "Tempo, tempo, tempo" (M-6) en "Crisisaanpak 
versterking nodig voorde veiligheid van de Groningers" (M-11) aangenomen. Zoals u oproept, hebben wij in de 
contacten met de minister(s) en met name tijdens het bestuurlijk overleg van 5 juni in de meest krachtige 
bewoordingen aangedrongen op het onverkort en één-op-één overnemen van de adviezen van het 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van 28 mei 2019. Ook hebben wij bij de betrokken ministers onder andere 
aangedrongen op:

een veel snellere afbouw van de gaswinning dan het thans door de minister van EZ voorgestelde scenario 
en
de herstel- en versterkingsoperatie in de volle breedte op te starten, op basis van de thans bekende 
onderzoeken en de uitkomsten hiervan, inclusief de benoemde batches, veiligheid moet hierbij leidend zijn 
om deze crisis het hoofd te bieden, waarbij onorthodoxe maatregelen niet worden geschuwd.

Uw oproep in motie M-6 om aan te dringen op een tweetal onderzoeken door het SodM, hebben wij in dit 
stadium nog niet meegenomen. Dit zou mogelijk ten koste kunnen gaan van een focus op de vereiste 
versnellings- en ondersteuningsmaatregelen. Dat wil overigens niet zeggen dat deze oproepen uit beeld zijn; 
deze zullen wij zeker nog bespreken met de minister van EZK.

Vervolg
Het overeengekomen maatregelenpakket moet nu verder uitgewerkt worden. Dat is deels een opgave van het 
Rijk en deels een opgave voor de regio. Wij zullen u met regelmaat informeren over de voortgang hiervan. 
Vanzelfsprekend zijn financiële of beleidsconsequenties ter politieke goedkeuring.

Extern betrokkenen
Het bestuurlijk overleg met de betrokken ministers is gevoerd namens de voltallige regio, dus naast de provincie 
ook met een afvaardiging van de aardbevingsgemeenten, het Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging.

Martinikerkhof12 
9712 JG Groningen

Sint Jansstraat4 
9712 JNGtoningen

Postbusei 0 
9700AP Groningen

Telefoon 
050 3164911

www.provinciegroningen.nl
info@provinciegroningen.nl

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de 
afdeling Bestuur, Juridische Zaken 8 Communicatie: 050 3164160. BTW: NL0019.32.822.B01! KvK: 01182023 / IBAN: NL84 ABNA 0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A



Nadere toelichting
Het bestuurlijk overleg van 5 juni stond al geruime tijd gepland toen op 22 mei jl. de aardbeving bij 
Westerwijtwerd de spreekwoordelijke druk gaf waaronder zaken vloeibaar kunnen worden. De aardbeving was 
- zoals minister WIebes ook aangaf - niet de aanleiding voor het inzetten van rigoureuze maatregelen, maar 
onderstreepte wel opnieuw de noodzaak hiertoe. Het toonde aan dat de capaciteit voor versterking en 
schadeafhandeling ver achter blijft bij wat nodig is om de crisis in Groningen het hoofd te bieden en de 
veiligheid voor de Groningers te waarborgen.

In de afgelopen weken is gewerkt aan erkenning dat de huidige aanpak tot onvoldoende resultaat heeft geleid 
en de situatie noodzaakt tot een crisisaanpak. Die erkenning heeft premier Rutte op 4 juni tijdens het 
spoeddebat over gaswinning in de Tweede Kamer gegeven in de vorm van excuses namen de regering. 
Rigoureuze stappen die leiden tot een substantiële versnelling van de afbouw van de gaswinning, van de 
versterkingsaanpak en van de schadeafhandeling, alsmede maatregelen ter ondersteuning van bewoners en 
maatregelen gericht op de veiligheidsbeleving van bewoners en de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de 
gaswinning. Dit heeft geleid tot het pakket aan maatregelen dat u aantreft in bijlage 1.

Het stuwmeer van oude schades wordt aangepakt. De datum waarop de knip wordt gemaakt, is in het 
bestuurlijk overleg onderwerp geweest van gesprek. Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) 
heeft in haar - eveneens bijgesloten - brief van 31 mei jl. - de datum van 1 januari 2019 genoemd als meest 
rechtvaardige datum waarop een schade ingediend moet zijn om in aanmerking te komen voor een vaste 
schadevergoeding. De regiobestuurders zijn echter van mening dat de datum van 1 juni 2019 het meest recht 
doet aan de situatie. De minister van EZK werkt op zo kort mogelijke termijn de mogelijkheden uit die het beste 
van beide data verenigt.

Iedereen is het erover eens dat bewoners niet het gevoel moeten hebben opgesloten te zijn in hun huis en dat 
daarvoor een goede oplossing moet komen. De regio hecht er sterk aan om dit jaar een financieel voorschot te 
kunnen doen om zorgen bij bewoners over verkoop van hun huis weg te kunnen nemen en wil in de uitvoering 
van dit voorschot een rol spelen. De praktische uitwerking hiervoor volgt in de komende werken.

Voor wat betreft de gaswinning komt minister Wiebes vóór de zomer van dit jaar met een overzicht wat een 
winningsniveau van niet meer dan 12 miljard Nm3 bcm te winnen in gasjaar 2019/2020 betekent, zodat een 
politieke afweging kan worden gemaakt van de risico's.

Wij zijn van mening dat er met het vastgestelde maatregelenpakket sprake is van een doorbraak. In dit pakket 
zijn vergaande afspraken gemaakt over het sneller aanpakken van aardbevingsschade en de versterking van 
huizen. Daarmee is een belangrijke stap gezet in om Groningen net zo veilig te maken als de rest van 
Nederland. Er ligt nog een aantal punten ter nadere uitwerking, waarover binnenkort opnieuw bestuurlijk overleg 
plaatsvindt. Uiteraard berichten wij u daarover.

Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:
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