
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Op woensdag 6 april heeft een bestuurlijk gesprek plaats gevonden tussen de 

regiobestuurders, maatschappelijke organisaties en staatssecretaris Vijlbrief over het 

gasdossier. Inmiddels hebben er sinds het aantreden van de staatsecretaris een aantal 

gesprekken plaats gevonden en hierover informeren wij u met deze brief.  

 

Aanleiding 

 

Op 7 februari 2022 heeft staatssecretaris Vijlbrief de beleidsbrief Groningen naar de 

Tweede Kamer gestuurd. Middels deze brief laat de staatssecretaris, wat de 

regiobestuurders betreft, zien dat hij weet welke problemen er door de gaswinning in 

Groningen zijn. In deze brief spreekt hij de bereidheid uit snel te willen kijken naar 

ruimhartige oplossingen waarbij de bewoner centraal staat. De regiobestuurders lezen 

de brief als een handreiking naar de regio om samen de aanpak van de 

versterkingsopgave, de afhandeling van schade en toekomstperspectief voor het gebied 

te verbeteren. En dat is nodig want nog dagelijks ondervinden inwoners de gevolgen 

van de gaswinning en zitten mensen in onzekerheid en in lange procedures over de 

versterking van hun woning of de afhandeling van schade.  

 

Direct na zijn aantreden in januari heeft staatssecretaris Vijlbrief een bezoek gebracht 

aan Groningen. Er hebben gesprekken plaatsgevonden waarbij regiobestuurders en 

maatschappelijke organisaties de problemen in Groningen naar voren hebben gebracht. 

De staatssecretaris heeft daarop aangegeven dat hij graag inzichtelijk wil hebben waar 

het precies vast loopt en waar hij maatregelen kan nemen om problemen op te lossen. 

Hij is ervan doordrongen dat alleen daden het vertrouwen in de overheid van de 

inwoners van Groningen kan herstellen. De regiobestuurders hebben daarom een 
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gespreksagenda opgesteld met als doel invulling te geven aan de oproep van de 

staatssecretaris om concreet zichtbaar te maken waar maatregelen nodig zijn om 

problemen op te lossen. Ook de maatschappelijke organisaties hebben met casuïstiek 

duidelijk gemaakt wat er in Groningen speelt.  

  

Gespreksagenda  

 

In de gespreksagenda heeft de regio geprobeerd zo concreet en volledig mogelijk aan 

te geven welke problemen worden ervaren en welke oplossingsrichtingen er zijn. Dit 

met het doel om scherp te maken wat er gebeurt in Groningen om vervolgens 

gezamenlijk tot oplossingen te komen. Het is een uitgebreide agenda geworden met 

voorbeelden die bedoeld zijn om de inhoudelijke punten te illustreren en concreet te 

maken. De rode draad van de gespreksagenda is samen te vatten in de volgende 

punten: 

 

- Ruimte geven aan de uitvoering in mandaat en middelen, zowel bij NCG, IMG als 

gemeenten. 

- Het overbruggen van verschillen (en daarvoor dus ook financiële en juridische ruimte 

geven). 

- Stoppen met de juridische en procedurele benadering van vraagstukken. 

- Aanpak van de funderingsproblematiek 

 

Op 6 april is over veel punten inhoudelijk gesproken met de staatsecretaris. Medio mei 

vindt er opnieuw een gesprek plaats waarbij we op de inhoudelijke punten toe willen 

werken naar afspraken over oplossingen. De staatssecretaris is voornemens voor de 

zomer de Tweede Kamer over oplossingsrichtingen te informeren. In de tussentijd 

wordt praktisch doorgewerkt en proberen we, in de lijn met wat gewisseld is over de 

aandachtspunten, verbeteringen aan te brengen.  

 

We zullen u blijven informeren over de voortgang en de wijze waarop concreet 

afspraken gemaakt worden over de oplossingen voor de in de gespreksagenda 

benoemde punten.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 


