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Geachte heer, mevrouw, 

Op dit moment werkt de Nationaal Coordinator Groningen (NCG) samen met 
bestuurders en maatschappelijke organisaties uit de regio aan plannen die de komende vijf 
jaar vorm en inhoud geven aan de aanpak van de gevolgen van gas winning in Groningen. 
Deze plannen komen te staan in het meerjarenprogramma 'Aardbevingsbcstendig en 
Kansrijk Groningen'. Hierbij informeren wij uw raad over de positie van onze gemeente 
in het programma en het proces dat doorlopen wordt. 

Integraal programma. 
In het meerjarenprogramma wordt de aardbevingsopgave integraal uitgewerkt. Het gaat 
om het herstel, versterking en veiligheid van gebouwen, maar ook om het vergroten van 
de leefbaarheid en duurzaamheid en het versterken van de regionale economic. Voor de 
uitvoering van het plan wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande plannen en 
initiatieven in het gebied. Daarbij zorgt de NCG voor de prioritering, planning en 
fasering. 

De 12 betrokken gemeenten werken in 4 clusters aan de ontwikkeling van het 
meerj arenprogramma: 

• De gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum en De Marne; 
• De gemeenten Winsum, Bedum en Ten Boer; 
• De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde; 
• De gemeente Groningen. 

Gelet op de omvang en de positie van de stad hebben wij met het Rijk afgesproken dat de 
gemeente Groningen de voorbereiding en uitvoering van het meerjarenprogramma zelf ter 
hand neemt. 

Elk cluster heeft zijn eigen stuurgroep (vanuit het lokale bestuur) en een ondersteunend 
ambtelijk gebiedsteam. De stuurgroep voor de stad bestaat uit de burgemeester, de 
portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en de Nationaal Coordinator Groningen. 
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Momenteel treffen wij de voorbereiding voor de gebiedsgerichte inbreng in het 
meerjarenprogramma. Wij leggen als stad primair het accent op veiligheid en op het 
veiligstellen van economische groei. De aardbevingsopgave biedt aan de andere kant 
kansen voor structuurversterking en innovatie. Enerzijds is dit direct gerelateerd aan het 
aardbevingsbcstendig bouwen, anderzijds biedt het ook een uitgelezen mogelijkheid voor 
innovatie en opschaUng van verduurzaming in de breedste zin van het woord. Vanuit de 
regiobrede aanpak wordt aanvullend een groot aantal gebiedsoverstijgende thema's en 
maatregelen ingebracht, zoals regelingen en handelingsperspectieven voor bewoners, 
gebruikers en eigenaren. 

Onze mogelijke inbreng zien wij tegen de achtergrond van het besef dat de inzichten over 
aardbevingen voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Nieuwe, meer op de 
Groningse situatie toegesneden onderzoeken en inzichten geven stapsgewijs meer 
duidelijkheid over de intensiteit en reikwijdte van de aardbevingseffecten. Daar willen wij 
op dit moment niet op vooruitlopen, maar het programma zal zodanig flexibel moeten zijn 
dat op nieuwe inzichten geanticipeerd en gereageerd kan worden. De inzet voor 2016 is 
die acties en maatregelen aan te dragen, die met de kennis van vandaag sowieso 
noodzakelijk lijken te zijn. 

Proces rond meerjarenprogramma NCG: Samen met gemeenten en inwoners. 
Parallel aan de gebiedsgerichte voorbereiding vinden 15 functionele werkconferenties 
plaats, rondom specifieke thema's, zoals veiligheid, wonen, economic en cultureel 
erfgoed. De NCG houdt werkconferenties om initiatieven uit het bedrijfsleven, 
maatschappelijke organisaties en andere relevante partijen op te halen. 
Het eerste programma van de NCG dat in december wordt voorgelegd aan de politick, 
beschrijft de aanpak voor 2016. De uitvoering voor het eerste halfjaar van 2016 wordt 
voorbereid op basis van vooral bestaande plannen. De NCG is voomemens inwoners 
daarbij nauw te betrekken. In het eerste programma wordt dan ook een voorstel gedaan 
over de vorm waarin inwoners bij plannen en projecten voor het tweede halfjaar van 2016 
worden betroken. Dit kan een veelheid aan thema's betreffen, waarbij het kan gaan om 
vraagstukken die op lokaal niveau spelen, maar ook de gehele regio betreffen. 

De planning ziet er de komende maanden als volgt uit: 
• September: gebiedsteams en werkconferenties vergaren input, de lokale 

stuurgroep biedt de NCG de inbreng aan; 
• Oktober: NCG komt met de gebiedsteams tot een integraal programma; 
• November: NCG legt conceptprogramma voor aan (maatschappelijke) 

organisaties en de regionale bestuurders; 
• December: NCG legt concept programma voor aan het Nationaal Bestuurlijk 

Overleg, waarin de verantwoordelijke ministers, de gedeputeerde, de 
gemeentelijke bestuurders en de Nationaal Coordinator Groningen 
vertegenwoordigd zijn; 

• Januari 2016: het programma wordt ter vaststelling aangeboden aan raden, staten 
en het parlement. 
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Uw raad vooraf betrekken. 
Zowel de NCG alsook ons college beseffen dat er onder hoge tijdsdruk een programma 
tot stand moet komen, dat recht doet aan de behoefte en positie van de inwoners, 
ondernemers en instellingen. Met de beperkte tijd die er is, gaan we zo efficient mogelijk 
om: we benutten de bestaande overlegstructuren en schakelen bij waar nodig. Ook de 
NCG nodigt belangstellenden uit om met initiatieven en suggesties te komen. 

Aangezien wij als gemeente zelf verantwoordelijkheid nemen voor de voorbereiding en 
uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak voor de Stad, zijn wij van mening dat uw raad 
in de gelegenheid moet zijn om aan de voorkant van het proces ons college wensen en 
bedenkingen mee te geven. Daarom geven wij u in overweging om voor 25 September a.s. 
een bijeenkomst te houden, bijvoorbeeld in de vorm van een workshop waarbij ons 
college de mogelijke inbreng met u kan bespreken. Daarbij heeft de Nationaal 
Coordinator Groningen, de heer Alders, aangegeven bereid te zijn deze bijeenkomst bij te 
wonen. 

Uw raad wordt, zoals boven gesteld, in januari 2016 formed gevraagd te reageren op het 
programma. Naast een bespreking in September zullen wij u informeren of consulteren 
wanneer gewenst over de voortgang, bijvoorbeeld rondom de bespreking met de regionale 
bestuurders in november. Graag treden wij met uw presidium in overleg over het 
vervolgproces. 
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