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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw.
Op 16 december jongstleden heeft minister Kamp de Tweede Kamer
geinformeerd over het herziene Winningsbesluit voor het Groninger gasveld,
dat in januari definitief zai worden vastgesteld. De betreffende brief hebt u
van ons ontvangen. Belangrijkste onderdeel van het kabinetsbesluit is dat het
Rijk de gas winning in het Groninger veld vanaf 2015 wil terugbrengen van
42,5 naar 39,4 miljard kubieke meter per jaar.
Onze zorg over de veiligheid van inwoners en bezoekers van de stad is met
het nieuwe winningsbesluit niet weggenomen. Wij zien ons in die overtuiging
gesterkt doordat de minister zijn brief aan de Tweede Kamer begint met het
uitspreken van de verwachting dat de frequentie en de kracht van
aardbevingen in Groningen in de toekomst zai toenemen.
In zijn brief aan de Kamer geeft de minister daarnaast naar ons oordeei nog
geen antwoord op de probiematiek van stad en regio. Voor de stad betreft dit
met name de versterkingsopgave in relatie tot de huidige nieuwe
Praktijkrichtlijn voor de bouw (NPR), die begin dit jaar zai worden
gepubliceerd. Daarover is op 17 december met minister Kamp gesproken
door burgemeester Vreeman en wethouder Van der Schaaf namens de
gemeente en de bestuursvoorzitters van het UMCG, de RUG en de
Hanzehogeschool. De brief die gemeenten en instellingen aan de minister
hebben overhandigd is u al eerder toegezonden.
De karakteristiek van de stad als dichtbevolkt gebied met hoogbouw, veel
monumentale gebouwen, zorg- en kennisinstellingen en een hoogwaardige
infrastructuur vraagt om een specifieke aanpak, waarbij het met het oog op de
veiligheid noodzakelijk is al op korte termijn een aantal maatregelen te
nemen. Dit is in het gesprek op 17 december onder de aandacht gebracht van
de minister. De minister heeft in het gesprek aangegeven het belang in te zien
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van de bijzondere positie die de stad in dit dossier inneemt. Om inzicht te
krijgen in de aard en omvang van de versterkingsopgave in de stad is daarom
afgesproken dat het Rijk onderzoek gaat doen naar de
versterkingsmaatregelen die nodig zijn bij een aantal belangrijke
bouwprojecten en vitale gebouwen. Deze dienen als voorbeeld voor de
verschillende fasen van ontwikkeling van een project. Op deze manier willen
stad en Rijk inzicht krijgen in de omvang en kosten van deze maatregelen,
uitgaande van de normen van de Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig
bouwen.
Met het ministerie is de afspraak gemaakt dat gemeente en instellingen een
lijst aanleveren bestaande uit ongeveer 10 gebouwen en bouwprojecten. Deze
lijst is op vrijdag 19 december aan het ministerie toegezonden. De lijst is als
volgt samengesteld:
Bouwprojecten die op de tekentafel liggen:
Zernikeborg (in ontwikkeling; onderwijs/onderzoek), RUG
- Energy Academy Europe (in ontwikkeling; onderwijs/onderzoek),
RUG
- Entrance (in ontwerp; onderwijs/onderzoek), Hanzehogeschool
- Nieuwe protonenfaciliteit (in voorbereiding), UMCG
- Nieuwbouw centrale sterilisatieafdeling (SteriNoord) (in
voorbereiding), UMCG
- Aanpak Ring Zuid (aanbesteed), Gemeente Groningen e.a.
Projecten in aaiibouw:
De Starter (basisschool), Gemeente Groningen
Forum (publieksfunctie), Gemeente Groningen
Bestaande gebouwen:
Linnaeusborg (recent opgeleverd; universitair onderwijs/onderzoek),
RUG
Wiebengacomplex (verbouw; monument; onderwijs),
Hanzehogeschool
Willem Alexander Sportcomplex (recent opgeleverd;
sportvoorziening), Hanzehogeschool
Amkemaheerd (zorgcentrum; eig. Patrimonium), Gemeente
Groningen.
Afgesproken is dat het Rijk op basis van de door ons aangeleverde lijst het
voortouw neemt bij het onderzoek. Dit in nauwe samenwerking met gemeente
en de instellingen. De minister heeft de verwachting uitgesproken dat de
resultaten in januari beschikbaar komen, gelijktijdig met de NPR. Zodra wij
de onderzoeksresultaten kennen zullen wij u daarover informeren. Met het
ministerie gaan we ondertussen in gesprek over de vergoeding van de
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meerkosten die eventuele versterkende maatregelen met zich mee brengen,
evenals over de kosten die al gemaakt zijn voor onderzoek en al uitgevoerde
maatregelen. Uitgangspunt van de gemeente en de kennisinstellingen is dat de
kosten worden betaald door de veroorzaker: de NAM.
Wij zien deze afspraak als een volgende stap in een gefaseerde aanpak van
het aardbevingendossier voor de stad Groningen. Over verdere stappen in dit
proces zullen we begin 2015 met het ministerie van EZ vervolgafspraken
maken. Ook daarover informeren wij u dan nader.
De scan die nu verricht wordt, vindt plaats naast het onderzoek naar 16
exemplarische gebouwen, waarover wij u eerder informeerden in de brief van
5 november jongstleden. Dit onderzoek loopt momenteel. Ook de openbare
ruimte wordt in het onderzoek betrokken. Zo vindt dezer dagen een schouw
plaats van een gemiddelde winkelstraat in de binnenstad. Ook over de
resultaten van dit onderzoek zult u nader geinformeerd worden.
Met vriendelijke groet,
J).uFgemeestei.en wethouders van Groningen,

de burgemeje
Peter denJOuUsten-

de secretaris,
Peter Teesink

