
 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Op 14 november jl. hebben wij u geïnformeerd over het plan van aanpak naar 

aanleiding van het Mijnraadadvies van afgelopen zomer. Inmiddels is het plan 

van aanpak Mijnraadadvies door NCG gepubliceerd. Met deze brief 

informeren wij u over de laatste stand van zaken. 

 

In de brief van 14 november (kenmerk 7242713) hebben we aangegeven dat 

NCG op korte termijn een brief aan de betreffende bewoners zou sturen. Het 

gaat hierbij om de bewoners van woningen in de huidige gemeente Groningen 

die in het plan van aanpak een lage tot zeer lage prioriteit hebben gekregen. 

Door de lage tot zeer lage prioriteit is de kans dat de woningen niet voldoen 

aan de veiligheidsnorm klein en staat op voorhand niet vast dat ze versterkt 

hoeven te worden.  

 

Daarnaast zouden wij gezamenlijk met NCG de kaders van het plan van 

aanpak uitwerken tot een lokaal Uitvoeringsplan. We hebben inmiddels 

geconstateerd dat de afgesproken randvoorwaarden voor een dergelijk 

uitvoeringsplan door NCG nog onvoldoende zijn ingevuld. Er is op dit 

moment geen duidelijk beeld over de planning, de beschikbaarheid van 

financiële middelen, en de uitvoeringscapaciteit. Voor de invulling van deze 

randvoorwaarden is NCG deels afhankelijk van het Rijk.  

 

Zolang NCG en het Rijk geen afdoende invulling geven aan de gestelde 

randvoorwaarden willen wij dat de brieven aan onze inwoners niet worden 

verstuurd. NCG kan in onze ogen op dit moment onvoldoende duidelijkheid 

bieden aan onze inwoners en zal nog geen antwoord kunnen geven op te 

verwachten vragen van onze inwoners. Er kan nog niet worden aangegeven 

  Stand van zaken Uitvoeringsplan Mijnraadadvies 

 
 

E. Deenen  

 
  

 

 De leden van de raad van de gemeente Groningen 

te 

GRONINGEN 

  (050) 367 82 63   --     7302074 

  19-12-2018     --    -- 

     



 

2 

 

 
 
 

 

wat het concreet voor de bewoners betekent dat aan hun woning een lage of 

zeer lage prioriteit is toegekend.  

 

Ten Boer 

In de gemeente Ten Boer is de situatie anders, omdat veel adressen een 

hogere prioriteit hebben dan die in Groningen en de versterkingsoperatie door 

kan gaan op basis van reeds gemaakte afspraken. De betreffende bewoners 

zijn of worden hier deze week per brief over geïnformeerd.  

 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

de burgemeester,    de secretaris, 

Peter den Oudsten     Peter Teesink 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 


