
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Het kabinetsbesluit om de gaswinning in Groningen zo snel als mogelijk af te 

bouwen naar nul heeft geresulteerd in gewijzigde prioritering van het 

versterkingsprogramma in het aardbevingsgebied.  

 

Met deze brief informeren wij u over de resultaten van de gewijzigde aanpak 

en wat deze betekent voor de gemeente Groningen.  

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft een concept plan van 

aanpak Mijnraadadvies opgesteld met de kaders voor de gewijzigde aanpak. 

Dit plan zal binnenkort worden gepubliceerd. Inmiddels zijn delen van dit 

plan in de media verschenen. Daaruit blijkt dat uit voorzorg, ook in 

Groningen, gebouwen onderzocht moeten worden. Wij betreuren deze gang 

van zaken. Wij beseffen dat dit tot onrust kan leiden bij onze bewoners. In 

deze brief informeren wij u hoe wij met de ontstane situatie om willen gaan.  

 

Achtergrond 

Voor de gewijzigde prioritering heeft de minister van Economische Zaken en 

Klimaat advies gevraagd aan de Mijnraad en het SodM (Staatstoezicht op de 

Mijnen). Wij hebben u op 11 juli 2018 per brief geïnformeerd over dit advies 

en de lijn die de minister hierbij voorstaat (brief nr. 7034256). Afgelopen 

zomer hebben regio, NCG en Rijk afspraken gemaakt over de verdere 

uitwerking van dit advies. Deze afspraken zullen in het nog te publiceren plan 

van aanpak Mijnraadadvies van de NCG vastgelegd worden.  

 

De prioritering gaat nog steeds uit van de veiligheidsnorm van 10-5. Op basis 

van een statistische berekening (Hazard and Risk Assessment van de NAM) 

zijn gebouwen geïdentificeerd die een grote kans hebben dat zij niet voldoen 
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aan de veiligheidsnorm (ook wel Pmean of verwachtingswaarde). Deze 

gebouwen zijn het meest risicovol en hebben daarom de hoogste prioriteit.   

 

Daarnaast is een tweede groep gebouwen geïdentificeerd. Deze gebouwen 

moeten uit voorzorg nader bekeken worden of zij voldoen aan de norm. Deze 

groep wordt door de NCG aangeduid met P90. De gebouwen in deze groep 

kennen een lagere prioriteit voor onderzoek. Van deze groep gebouwen staat 

op voorhand dus niet vast dat zij versterkt moeten worden.  

 

In het rapport van SodM, als bijlage bij de brief over het Mijnraadadvies, is 

een stippenkaart opgenomen waarop de regionale verspreiding van beide 

groepen weergegeven is.  

 

Uit het advies van de Mijnraad en SodM blijkt dat in ieder geval de hoge 

prioriteit gebouwen snel moeten worden opgepakt. Of de tweede groep 

gebouwen nu direct moet worden meegenomen in de aanpak was een van de 

discussiepunten van deze zomer. De zorg bestond dat er niet voldoende 

capaciteit was en dit ten nadele zou zijn voor de gebouwen met de hoogste 

prioriteit. Door de NCG is aangegeven dat er in principe voldoende capaciteit 

is voor beide groepen mits voorrang wordt gegeven aan de eerste groep.  

 

De gehanteerde statistische benadering leverde ook niet direct duidelijkheid 

op voor alle gebouwen. In de afgelopen zomer heeft de NCG samen met haar 

partners een aantal extra criteria vastgesteld en toegepast op de 

oorspronkelijke lijst. Dit om ervoor te zorgen dat, als er bijvoorbeeld een 

rijwoning op de lijst staat, alle woningen in het rijtje worden meegenomen, en 

ook dat dezelfde typen woningen in de nabijheid worden meegenomen. Op 

basis van de beschikbare expertise en in overleg met SodM zijn deze panden 

toegevoegd.  

 

De Bestuurlijke Stuurgroep van de NCG heeft op 2 november 

overeenstemming bereikt over de te volgen lijn van het Plan van aanpak 

Mijnraadadvies. Het is nu aan de Lokale Stuurgroepen om de kaders verder 

uit te werken in een uitvoeringsplan per gemeente.  

 

Aanpak Groningen 

Gisteravond hebben wij in de Lokale Stuurgroep Stad de hoofdlijnen van het 

uitvoeringsplan Groningen besproken.  

Uit informatie van de NCG blijkt dat het op dit moment in Groningen om 

ongeveer 3.000 adressen (ca. 1.800 panden) gaat die onderdeel uitmaken van 

de groep woningen met een lage prioriteit. Er zijn in Groningen geen 

woningen die met spoed moeten worden onderzocht. De adressen zijn alleen 

bekend bij de NCG vanwege privacy-redenen.  

We hebben gisteren afgesproken dat, zodra de NCG op korte termijn haar 

plan van aanpak Mijnraadadvies publiceert, zij alle betrokken bewoners en 

eigenaren in Groningen informeert per brief. In deze brief zal de NCG ingaan 
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op wat deze lage prioriteit betekent voor de veiligheid. Daarnaast hebben wij 

aangegeven dat het handelingsperspectief duidelijk moet zijn.  

Naast de brief zullen er ook inloopavonden voor bewoners worden 

georganiseerd.  

 

De komende weken zullen wij samen met de NCG het uitvoeringsplan 

Groningen nader uitwerken.  

Hierbij zullen wij nadrukkelijk rekening houden met de groep gebouwen met 

de hoogste prioriteit in Ten Boer en de overige gemeenten in het kerngebied. 

Die zullen als eerste moeten worden opgepakt.  

Dit betekent dat wij in de stad Groningen niet direct aan de slag gaan met de 

onderzoeken. We verwachten dat in de tweede helft van 2019 de eerste 

onderzoeken zullen worden uitgevoerd. Daarbij willen we zoveel mogelijk 

gebruik maken van de zogenaamde typologie-aanpak. Met deze aanpak 

verwacht de NCG een versnelling te kunnen realiseren in de beoordelingen en 

de eventuele maatregelen. Bij deze typologie-aanpak zullen in eerste instantie 

niet alle gebouwen worden onderzocht maar alleen een selectie per soort 

gebouwen. In het uitvoeringsplan zal tevens worden opgenomen op welke 

wijze de NCG de communicatie met de bewoners verder oppakt.  

 

Zodra het uitvoeringsplan gereed is, zullen we dit met u delen. Het plan zal zo 

worden opgesteld dat we de plannen van Ten Boer en Groningen op 1 januari 

2019 eenvoudig in elkaar kunnen schuiven.  

 

Ten slotte 

Door het voortijdig lekken van de informatie in de media is mogelijk onrust 

ontstaan bij onze inwoners. Dat betreuren wij ten zeerste. We hebben met de 

NCG daarom afspraken gemaakt dat zij, in overleg met ons, zo snel mogelijk 

onze inwoners informeren over de juiste stand van zaken. Dat deze informatie 

naar onze inwoners zorgvuldig moet gebeuren spreekt voor zich. We hebben 

afgesproken dat onze inwoners uiterlijk begin december geïnformeerd 

worden.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 
de burgemeester,     de secretaris, 

Peter den Oudsten     Peter Teesink 

 


