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Geachte heer, mevrouw,

Maandag 12 januari is minister Kamp van Economische Zaken op het Stadhuis
geweest voor bestuurlijk overleg met twaalf gemeenten en de provincie. Via deze brief
willen we u hierover graag kort informeren. Het overleg vond piaats op initiatief van
de minister, die twee punten van gesprek agendeerde:
1. De nieuwe Nederlandse Praktijk Richtlijn voor de bouw (NPR), naar aanleiding van
een presentatie over het advies van de stuurgroep NPR;
2. De organisatie van de publieke regie op de aardbevingsproblematiek, naar
aanleiding van een hiertoe opgestelde ambtelijke notitie van de ministerie van
Economische Zaken en Birmenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De gemeente heeft dit overleg voorbereid met de provincie en de overige elf
gemeenten (hiema: de regionale overheden). Burgemeester Den Oudsten was gastheer.
Tijdens het overleg zijn de volgende afspraken gemaakt:
- Provincie en de gemeenten hebben met minister Kamp gesproken over de
totstandkoming van de NPR-norm. Afgesproken is dat de regio voor het eind van de
maand een bestuurlijke reactie geeft. De minister zal de reactie van de regionale
overheden betrekken bij het vaststellen van de NPR, naar verwachting in September dit
jaar. De minister ziet voor de gemeenten een voorname rol bij de communicatie over
aardbevingsbestendig bouwen. Op initiatief van het Rijk overleggen Rijk en de
regionale overheden daarom de komende weken over de communicatiestrategie voor
de NPR en de uitvoering daarvan.
- Op verzoek van de regionale overheden zal de minister een reactie formuleren op een
lijst van vraagstukken/issues die hem door de provincie zal worden voorgeiegd. Het
gaat dan om vraagstukken die dilemma's vormen, of die een snelle opiossing
behoeven. Voorbeeld van een dilemma is de vraag hoe om te gaan met het risico dat
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door versterkende maatregelen monumenten en monumentale gebouwen kunnen
worden aangetast in hun (gebruiks-)waarde. Maar ook vraagstukken over de
afhandeling van schade en de problemen die huiseigenaren daarbij ondervinden komen
hier aan de orde.
- Verder is afgesproken dat de komende weken worden benut om tot een voorstel te
komen voor de aanpak van gebouwen zoals scholen, monumenten, hoogbouw en
infrastructurele objecten zoals bruggen en viaducten.
- Over de manier waarop de publieke regie op de aardbevingsproblematiek vorm moet
krijgen, bestaat nog geen overeenstemming tussen de regio en het Rijk. De minister
stemt wel in met de wens van de regionale overheden om een publieke organisatie op
te richten. Maar het discussiepunt is onder meer nog de organisatievorm. De regio
pleit voor een autoriteit die onafhankelijk en over de ministeries been ftinctioneert.
Inzet van de regio is een rijksbrede organisatie met (ook) wettelijke bevoegdheden.
Passend bij de aard en de omvang van de problematiek. Daar is nog geen
overeenstemming over bereikt. Ook hierover wordt de komende weken verder met het
ministerie gesproken om de mogelijkheden voor invulling te verkennen.
We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet.
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