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● Openbaar ○ Geheim
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Van der Schaaf

Langetermijn agenda (LTA)
Raad

LTA ja:
LTA nee:

Maand Jaar
Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit
De raad besluit

de vaststelling van het Meerjaren-versterkingsplan (MJVP) te mandateren aan het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Groningen.

Samenvatting

NCG werkt in afstemming met de gemeenten aan een meerjaren-versterkingsplan (MJVP) voor de gehele
aardbevingsregio. Het primaat voor de vaststelling hiervan ligt bij uw raad. Echter, het MJVP hangt nauw samen met
ons bestaande LPA, de nu voorliggende brief over de versterkingsopgave en het LPA 2022 dat in het najaar ter
vaststelling aan uw raad wordt voorgelegd. Daarom stellen we uw raad voor de vaststelling van het MJVP te
mandateren aan het college. Daarnaast vragen we u om uw wensen en bedenkingen over de gekozen aanpak in
bijgaande brief kenbaar te maken.

B&W-besluit d.d.: 1 juni 2021

Afgehandeld en naar archief

Paraaf

Datum

Aanleiding en doel

Op 27 mei 2020 heeft uw raad het Lokaal Plan van Aanpak 2020 vastgesteld. Hierin zijn onze uitgangspunten en
prioritering voor de versterkingsopgave in onze gemeente beschreven, als basis voor onze opdracht aan
uitvoeringsorganisatie NCG (Nationaal Coördinator Groningen). NCG heeft eerder al aangegeven tot juli dit jaar nodig
te hebben voor het afronden van alle opnames en beoordelingen uit de gemeentelijke lokale plannen van aanpak uit
2020. Inmiddels is duidelijk geworden dat een deel van de versterkingsadviezen pas in het derde of vierde kwartaal van
dit jaar zal worden opgeleverd.
Voor de tweede helft van dit jaar zijn we gevraagd een nieuwe opdracht te verstrekken voor onderzoeken (opname en
beoordeling) en voor projecten (ontwerp en realisatie). Aanvankelijk was het de bedoeling om deze opdracht op basis
van een nieuw Lokaal Plan van Aanpak te verstrekken. Een aantal ontwikkelingen maakt dat het op dit moment lastig is
om een nieuw LPA te schrijven. Zo zijn we nog in afwachting van de vaststelling van de typologie-aanpak, een
belangrijke versnellingsmaatregel in de versterkingsoperatie. Daarnaast werkt NCG in afstemming met de gemeenten
aan een meerjaren-versterkingsplan (MJVP) voor de gehele aardbevingsregio. Dit komt voort uit de afspraken tussen
Rijk en regio in het Versnellingspakket voor de versterkingsopgave d.d. 23 januari 2020. De prioritering in ons Lokaal
Plan van Aanpak 2020 vormt een een belangrijke basis voor onze gesprekken hierover met NCG. Het doel van het
MJVP is om beter te kunnen sturen op de uitvoering van de versterkingsopgave in het gehele aardbevingsgebied en meer
inzicht te bieden aan bewoners over de planning op adresniveau. Het MJVP wordt naar verwachting rond de zomer
opgeleverd.
Kader

-

Versnellingspakket versterkingsopgave (23 januari 2020)
Lokaal Plan van Aanpak 2020 (27 mei 2020, raadsvoorstel met kenmerk 138228-2020)

Argumenten en afwegingen

Vanwege de genoemde ontwikkelingen (zie Aanleiding en doel) hebben we dit jaar geen volledig Lokaal Plan van
Aanpak (LPA) opgesteld, maar beschrijven we onze opdracht voor de rest van dit jaar in een brief aan de raad. Zoals
besproken in de begeleidsingscommissie aardbevingen, vragen we uw raad om wensen en bedenkingen hierover. Deze
opdracht hebben we inmiddels ambtelijk aan NCG verstrekt. Eventuele wensen en bedenkingen nemen we mee in de
doorlopende afstemming met NCG over de versterking en de voorbereiding van het LPA 2022.
In de Tijdelijke Wet Groningen is opgenomen dat de gemeenteraad een meerjarige planning voor de versterkingsoperatie
vaststelt. Eind van dit jaar zullen we een LPA voorleggen aan uw raad. Deze zal zijn opgesteld aan de hand van dezelfde
prioritering en uitgangspunten als het MJVP en de nu voorliggende brief. Daarom stellen we uw raad voor de
vaststelling van het MJVP te mandateren aan het college. Het eerste MJVP wordt naar verwachting rond de zomer
opgeleverd. Het MJVP is een dynamisch document en kan, indien nodig, tussentijds worden aangepast aan de actualiteit.
We zullen u jaarlijks, en als de actualiteit daar aanleiding toe geeft vaker, een terugkoppeling geven over de status van
het MJVP. Aan het eind van 2021 bieden wij u het LPA 2022 ter vaststelling aan.
Maatschappelijk draagvlak en participatie

Niet van toepassing.
Financiële consequenties

Geen.
Overige consequenties

Geen.
Vervolg

Het MJVP zal rond de zomer worden opgeleverd en daarna worden vastgesteld door het college. We zullen het MJVP
ter kennisgeving versturen aan uw raad en u in het LPA 2022 uitgebreider informeren over het vervolg en de prioritering
van de versterkingsoperatie in onze gemeente.
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Lange Termijn Agenda

Niet van toepassing. (NB: het Lokaal Plan van Aanpak 2022 wordt eind 2021 ter vaststelling aangeboden aan de raad).
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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