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Geachte heer, mevrouw, 

Op 4 november 2015 presenteerde de Nationaal Coördinator Groningen het 
meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. In aanloop naar de 
bijeenkomst van de regionale stuurgroep van 25 november j . l . hebben wij de visie van de 
gemeente Groningen op het concept- programma (kenmerk 5386302) gegeven. In deze 
zienswijze zijn de wensen en bedenkingen van de raad van Groningen verwerkt, zoals 
geuit op 18 november j l . . 
De colleges van de 12 gemeenten, het college van Gedeputeerde Staten en de 
Ministerraad zijn gevraagd in te stemmen met het definitieve programma. Dit heeft 
inmiddels plaatsgevonden, en de Minister van Economische Zaken heeft vrijdag 18 
december 2015 middels een brief aan de Tweede Kamer het meerjarenprogramma 
gepubliceerd. 

Wij hebben, zoals eerder aangegeven, het vertrouwen dat de voorgestelde werkwijze, met 
de onzekerheden die er zijn en de ervaring die op moet worden gedaan, de ruimte biedt 
om met de bewoners, ondernemers, instellingen en overheden de aanpak te vervolmaken. 
Ons college ziet dat een groot deel van onze zienswijze wordt beantwoord in het 
aangepaste meerjarenprogramma. Dat betreft onder meer: 

verbetering van de procedures van schade-afhandeling 
reparatie waardevermeerderingsregeling 
instellen loket voor bewoners en ondernemers 
voortzetting scholenonderzoek 
voortzetting onderzoek exemplarische gebouwen 
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onderzoek naar hoogbouw/gestapelde bouw 
aandacht voor de kwetsbaarheid van het cultuurhistorisch erfgoed, zowel voor wat 
betreft de gebouwen als de openbare ruimte 
onderzoek naar kritische infrastructuur 
helderheid over een actueel toetsingskader (i.c. witte NPR per 1-1-2016) 
aanzetten voor 'kansrijk Groningen', w.o. bijdrage energietransitie en 
kennisontwikkeling. 

De gemeente Groningen is steeds kritisch geweest op de regeling waardevermeerdering. 
Inwoners van de gemeente Groningen kwamen voor deze regeling niet in aanmerking. 
Hoewel de minister tegen het advies van de regionale overheden in heeft aangegeven de 
regeling te zullen beëindigen, is wel besloten de ongelijkheid die nu bestaat te repareren. 
Dit betekent dat de regeling met terugwerkende kracht alsnog van toepassing wordt op 
inwoners van de gemeente Groningen. Hiermee wordt voor dit instrument recht gedaan 
aan het uitgangspunt van gelijke monniken, gelijke kappen. Wie schade heeft opgelopen 
voor 31-12-2015 kan dat tot uiterlijk 31-1-2016 melden. Vanaf het moment dat de schade 
erkend is (en minimaal duizend euro bedraagt) heeft de verzoeker nog een maand om een 
aanvraag voor de waardevermeerderingsregeling in te dienen. Wij pleiten bij de NCG 
voor een procedure waarbij betrokkenen voldoende in de gelegenheid worden gesteld om 
tot een tijdige en adequate aanvraag te komen. 

Wij blijven scherp op instandhouding van de nieuwbouwregeling zoals deze nu voor de 
gemeente Groningen van kracht is. Deze regeling is voor de stedelijke ontwikkeling en de 
economische continuïteit in de stad van groot belang. 

Een belangrijk deel van de zienswijze van de gemeente ging in op de noodzaak van 
helderheid in 'rekenregels'. In de Kamerbrief Gaswinning Groningen en 
meerjarenprogramma NCG geeft de Minister aan dat het kabinet het voorstel van de NCG 
om de nieuwe versie van de Nationale Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestednig 
bouwen zo snel mogelijk aan te wijzen in de ministeriële regeling 'Regeling Bouwbesluit' 
overneemt. Gelet op het advies van SodM om de modelmatige methodiek te hanteren en 
het advies van de Commissie Meijdam om uit te gaan van een onafhankelijke en 
gereviewde kaart, vindt ook de minister dat op korte termijn één gedragen en 
onafhankelijk verankerde methodiek noodzakelijk is. Alle partijen (NAM, SodM, KNMI 
en TNO) hebben aangegeven zich hiervoor op korte termijn maximaal te zullen 
inspannen, zodat het nieuwe winningsplan, het meerjarenprogramma van de NCG en de 
NPR op eenzelfde methodiek kunnen worden gebaseerd 

De kansrijkheid van het programma hangt af van de beschikbare middelen. Gemeenten en 
provincie hebben daartoe bij het rijk een dringende oproep gedaan. De minister stelt met 
ons vast dat aanvullende middelen nodig kunnen zijn om daar waar de bestaande 
budgetten voor versterking leefbaarheid en kansrijk Groningen binnen het €1,2 miljard
pakket en de betreffende overheidsbegrotingen tekort schieten toch toekomstbestendig te 
investeren. De minister heeft daarom de NCG gevraagd inzichtelijk te maken wat de 
omvang is van deze eventueel benodigde middelen voor onder meer onderwijs, zorg, 
cultureel erfgoed en openbare ruimte en toegezegd dat hij op basis daarvan waar nodig 
dekking zal zoeken. Daarmee wordt voorkomen dat per dossier onderhandelingen met de 
NAM moeten worden gevoerd. 
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In het debat met de raad kwam de noodzaak van onafhankelijkheid ten opzichte van de 
NAM nadrukkelijk naar voren. Dit heeft niet direct geleid tot nieuwe keuzes in de 
procesgang, anders dan de arbiter bij complexe schadegevallen. De minister erkende bij 
de presentatie van het MJP de spanning en benadrukt het belang van onafhankelijkheid en 
de publieke regie. 

De vervolgstap voor het MJP is dat de raden. Staten en Tweede Kamer worden 
voorgesteld in te stemmen met het meerjarenprogramma. Het raadsvoorstel, waarin wij 
ook de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het concept toelichten, zal u begin 
januari bereiken. De Tweede Kamer zal naar verwachting eind januari het MJP 
bespreken. Wij geven u daarom in overweging om het MJP voor uw vergadering van 27 
januari 2016 te agenderen. 

Tenslotte, de minister heeft tevens het voorgenomen besluit over de gaswinning per 2016 
bekendgemaakt middels dezelfde kamerbrief. 

Aan het besluit liggen de volgende documenten ten grondslag: het advies van de 
Staatstoezicht op de Mijnbouw, diverse onderzoeken van NAM, het advies over de 
veiligheidsnormering van de commissie Meijdam, de geactualiseerde versie van de 
Nationale Praktijk Richtlijn aardbevingsbestendig bouwen (ook bekend als de 'witte 
NPR') en het onderzoek naar de omkering van het gassysteem. 

Ons college zal het besluit en de onderliggende documenten nader bestuderen en zo nodig 
begin januari daarover een standpunt innemen. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


