
Voorbereidingsmemo
beeldvormend 

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 31 augustus 2022

Betreft 
O Agendering 

O op eigen initiatief agendacommissie

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Werkbezoek IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen)

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Henk Bakker (beleidsmedewerker), 050 367 6117, h.bakker@groningen.nl 
Hiske Wiggers (bestuursadviseur weth Jongman), 050 367 7131, hiske.wiggers@groningen.nl 

Korte samenvatting:
De burgemeester heeft in het presidium voorgesteld om als raad een keer op werkbezoek te gaan bij 
het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), het presidium nam dat voorstel over en de 
agendacommissie heeft e.e.a. in overleg met de organisatie in gang gezet. Hierbij is gekozen voor een
‘treintje’ van diverse beeldvormende sessies. Zo zal in oktober ook een  bijeenkomst met de NCG 
(Nationaal Coördinator Groningen) worden georganiseerd, met de focus op de versterkingsopgave, 
alsmede een bijeenkomst ter voorbereiding op de vaststelling van het Lokaal Plan van Aanpak voor 
het komende jaar. 

Het IMG, als Zelfstandig Bestuursorgaan verantwoordelijk voor de afhandeling van schademeldingen 
als gevolg van mijnbouwactiviteiten, waaronder aardbevingsschade door gaswinning uit het 
Groningenveld, is graag bereid een presentatie te geven over (de voortgang van) hun werk. Het geeft 
een toelichting op de verschillende categorieën schade (fysieke schade, immateriële schade, 
waardevermeerderingsregeling, waardedaling), op de werkwijze en op de voortgang (aantallen 
meldingen, afhandeling, toegekende bedragen enz.). Daarbij ligt de focus uiteraard op de gemeente 
Groningen.

Voorafgaand aan de presentatie van het IMG, zal het team Versterken en Vernieuwen van de 
Gemeente Groningen een korte toelichting geven op de contacten die er zijn met het IMG, regionaal 
overleg over aardbevingsschade en andere raakvlakken.
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Wijze van behandeling 
Beeldvormend

Beeldvormende sessies zijn bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het 
genoemde onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later 
stadium. Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening,
stellen vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de 
mening van burgers of andere betrokkenen.

Tijdens deze beeldvormende sessie gaat het om… / is het programma… / gebruiken we de 
werkvorm… Programma volgt

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
n.v.t.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier Aardbevingsproblematiek 

Nadere informatie
https://www.schadedoormijnbouw.nl/ 

https://www.schadedoormijnbouw.nl/
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/02-Programma-2-Leefomgeving-en-Veiligheid/deelprogramma-Veiligheid-algemeen-bestuurlijk/Aardbevingsproblematiek
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