
 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Hierbij sturen wij u de voortgangsrapportage van ons programma Versterken 

en Vernieuwen m.b.t. het gaswinnings- en aardbevingsdossier, de afhandeling 

van schades en die van de versterkingsoperatie en de daarmee verbonden 

dorpsvernieuwing in het aardbevingsgebied in de gemeente Groningen. 

 

De ontwikkelingen rond de gaswinning en de versterking zijn talrijk en 

frequent in het nieuws. Zij zijn van directe invloed op de persoonlijke 

leefwereld van onze inwoners in het aardbevingsgebied. Veel mensen lijden 

onder de ellende die dit met zich meebrengt. De kwestie houdt ook u en ons 

als raad en college zeer bezig. Het is daarom goed dat wij u, na de vaststelling 

van het Lokale Plan van Aanpak (LPA) 2020 en het goedkeuren van een 

aantal kredieten door uw raad in mei 2020, op de hoogte houden van de 

voortgang. 

 

De NCG heeft in het voorjaar gemeld dat de geplande opnames en 

beoordelingen in het LPA zullen doorlopen in de eerste helft van 2021. Ook 

de uitvoering van enkele sloop/nieuwbouw-trajecten, m.n. fase 1 van de Nije 

Buurt in Ten Post, lopen vertraging op. Voor de betrokken bewoners is dit 

uitermate frustrerend. Uw raad heeft hierover terecht kritische vragen gesteld. 

Daarnaast hebben wij enkele malen interventies gepleegd in het belang van de 

betrokken inwoners. Niettemin zien wij ook dat de NCG zijn uitvoerende taak 

steeds verbetert. Wij trekken in het aardbevingsgebied gezamenlijk op en 

versterken elkaar waar wij kunnen. Doordat we beschikken over 

gebiedsregisseurs en projectmedewerkers in het gebied, in onze werkruimtes 

in Ten Post en Ten Boer, maar ook regelmatig op andere locaties in de 
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dorpen, zijn we benaderbaar in het gebied. Het is goed om te merken dat veel 

inwoners ons dan ook weten te vinden. 

 

Wij verwijzen u voor verdere informatie naar bijgevoegde rapportage plus 

bijlagen. In een binnenkort te houden beeldvormend overleg zijn wij graag 

bereid om deze rapportage toe te lichten en vragen van uw kant te 

beantwoorden. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 
 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 


