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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

Met deze brief informeren wij uw raad over de stand van zaken rond het 
aardbevingsbestendig maken van het Groninger Forum. De afgelopen periode hebben we 
intensief en opbouwend overleg gevoerd met NAM en het Ministerie van Economische 
Zaken (EZ). Wij zijn het op hoofdlijnen eens. De komende weken gebruiken wij voor een 
nadere uitwerking en detaillering van de afspraken. 

NAM en gemeente hebben afspraken gemaakt over de versterkingskosten en de 
vertragingskosten. Gezien de detaillering die nog raoet plaatsvinden doen NAM en 
gemeente in deze fase geen uitspraken over met het akkoord samenhangende bedragen. 
De gesprekken vinden plaats in nauwe samenwerking met het Ministerie van 
Economische Zaken. 
Wij hebben ondenussen hoofdaannemer BAM gevraagd voorbereidingen te treffen voor 
het aardbevingsbestendig bouwen van het Groninger Forum om verdere vertraging te 
voorkomen. De bouw kan naar verwachting in 2016 worden hervat. 

De gemeente Groningen en NAM concluderen dat het goed mogelijk is om het Groninger 
Forum aardbevingsbestendig te bouwen. Als uitgangspunt voor het ontwerp en de 
realisatie geldt de huidige NPR. Deskundlgen van ABT en BAM zijn tot de conclusie 
gekomen dat de versterking van de hoofddraagconstructie van het gebouw de beste 
oplossing is. 
Het karakieristieke ontwerp van het gebouw blijft overeind. Wei zijn er beperkte 
aanpassingen noodzakelijk aan de parkeergarage en aan het gebouw zelf. De reeds 
gebouwde bovengrondse kemdelen en de begane grondvloer moeten vemieuwd. 
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Wij verwachten in September een getekende overeenkorast met NAM en EZ. Zodra het 
zover is, zuUen wij u daarover informeren. 
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