
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Groningen, 22 januari 2019 
 
 
Geachte Kamerleden, 
 
Allereerst willen wij u bedanken voor uw inzet tijdens het Kamerdebat van 16 januari met minister Wiebes 
(EZK). Velen van u hebben de vijf adviezen uit onze brief aan uw Kamer omarmd en de brief stond centraal in 
het debat met de minister. Wij zijn u hier erkentelijk voor. Er lijkt wat ruimte te ontstaan om de 
schadeafhandeling te versnellen. Wij kijken met u uit naar de brief die de minister hierover op korte termijn 
beloofd heeft en we zijn hoopvol over de concrete voorstellen die hij dan zal doen. 
 
Máár, op deze manier zijn we er niet. Wij stellen vast dat in het debat het fundamenteel verschil van inzicht 
over de versterkingsoperatie, onvoldoende duidelijk is beslecht. Nog deze week zullen wij met de minister een 
gesprek voeren over onze adviezen ten aanzien van de versterkingsoperatie. Het zal duidelijk zijn dat de regio 
meer vergaande en scherpere toezeggingen van de minister nodig heeft om de versterking op een 
maatschappelijk verantwoorde wijze uit te kunnen voeren. 
Wij willen voorkomen dat u binnen afzienbare tijd weer debatteert met de minister en dat u hem opnieuw 
moet vragen waarom er geen schot in het gaswinningsdossier zit. En dat u moet constateren dat inwoners het 
vertrouwen definitief kwijt zijn.  
 
Uitstel stemming 
Donderdag 24 januari is er een bestuurlijk overleg tussen regio en Rijk over de schadeafhandeling en de 
versterking. Het is noodzaak dat dit overleg een positief resultaat oplevert, in de geest van de door u 
ingediende moties. Vanuit dit oogpunt geven wij u in overweging om de stemming over de moties uit te stellen 
tot na het bestuurlijk overleg. Na het bestuurlijk overleg kan dan worden bezien welke moties alsnog in 
stemming gebracht moeten worden. 
 
Stemming (ontraden) moties 
Indien vandaag wél wordt gestemd, kan uw stem de huidige impasse doorbreken. Daarom doen wij een 
klemmend beroep op u om de voorliggende moties te steunen, en dan vooral die door de minister worden 
ontraden. Want alleen op deze manier brengen we veiligheid en leefbaarheid in Groningen écht dichterbij. 
Voor één motie vragen wij uw specifieke aandacht. Dit betreft motie "Het onverkort en volledig ter harte 
nemen van de vijf regionale adviezen" (nr. 560).   

Ontraden motie uit Kamerdebat van 16 januari 2019 

Nummer Indiener Inhoud Advies regio 

33529 nr. 560 Nijboer c.s. Het onverkort 
uitvoeren van de vijf 
adviezen uit 
Groningen met 
draagvlak voor een 
maatschappelijk 
verantwoorde 
versterkingsoperatie 

Stem in met deze motie. Deze motie vraagt 
om alle vijf adviezen van de regio onverkort 
en volledig ter harte te nemen. Het 
versnellen van de schadeafhandeling, het 
ontstaan van draagvlak van de 
versterkingsoperatie en heldere 
bevoegdheden van één onafhankelijk en 
publiek Instituut voor schade en versterking 
is cruciaal. De minister heeft deze motie 
ontraden. Maar de gevormde adviezen zijn 
randvoorwaardelijk voor de regio.  

 

Een zestal andere moties wordt eveneens ontraden, maar zijn van essentieel belang voor een snellere 
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schadeafhandeling en het tot uitvoering brengen van een versterkingsopgave dat op draagvlak kan rekenen 

onder de Groningse bevolking.  

Ontraden moties uit Kamerdebat van 16 januari 2019 

Nummer Indiener Inhoud Advies regio 

33529 nr. 553 Beckerman c.s. Eén publiek 
onafhankelijk 
Instituut 
Mijnbouwschade 
schade en 
versterking 

Stem in met deze motie en ontzorg bewoners 
door een samenhangende beoordeling en 
afhandeling van zowel schade als versterking 
via één publiek en onafhankelijk Instituut 
Mijnbouwschade. De minister geeft aan dat 
een individuele beoordeling m.b.t. veiligheid 
‘schuurt’ met de standaardaanpak zoals de 
minister zich voorstelt. Wij begrijpen deze 
redenering niet en volgens ons is dit ook niet 
het geval. Wel degelijk kan een meer 
gestandaardiseerde aanpak naast een 
individuele beoordeling bestaan.  

33529 nr. 554 Beckerman c.s. 
 

Over de versterking 
van onveilige 
woningen en het 
leidend laten zijn 
van gemeentelijke 
plannen 
 

Stem in met deze motie om de 
versterkingsopgave nu echt in uitvoering te 
brengen, met regie bij de gemeenten en 
inwoners. Hiervoor is voldoende 
uitvoeringscapaciteit en financiën vereist. De 
Regio wil ervoor zorgen dat nu gestart wordt 
met uitvoering en wil dit in redelijkheid 
vormgeven, zodat er draagvlak onder de 
inwoners bestaat.  Zie de woorden van 
voorfinanciering en de versterking van reeds 
geïnspecteerde woningen in de geest van 
autonomie voor de gemeenten en hun 
plannen. Op deze manier wordt tegemoet 
gekomen aan de geuite zorgen van de 
minister t.a.v. deze motie.  

33529 nr. 555 Beckerman c.s. Over een generaal 
pardon 
 

Stem in met deze motie, zodat de afhandeling 
van bestaande schades (ruim 17.500) en 
nieuwe schades versneld wordt. Met het 
huidige tempo duurt de afhandeling nog 
jaren. Versnelling is noodzakelijk. De minister 
staat positief tegenover versnelling van 
significante hoeveelheden dossiers van 
mensen waarvan een compleet dossier 
bestaat. Een generaal pardon waar mogelijk 
komt tegemoet aan de bezwaren van de 
minister. 

33529 nr. 561 Nijboer c.s.  
 

Over duidelijkheid 
voor gedupeerden 
inzake de bewijslast 

Stem in met deze motie, opdat inwoners niet 
onnodig hoeven te wachten op de 
uitkomsten van de prejudiciële vragen.  

33529 nr. 563 Akerboom  191 
grootverbruikers 
afschakelen van 
Groningengas 

De minister geeft aan dat de stikstoffabriek 
dit verbruik kan opvangen. Wij adviseren 
echter om in te stemmen met de motie. Voor 
ons kan de afbouw van het Groningenveld 
niet snel genoeg gaan. Ook risico’s bij 
vertraging in de bouw van de installatie 
worden op deze manier meer opgevangen. 
Een snelle afbouw is verder van groot belang 
in het kader van het klimaatakkoord.   

33529 nr. 564 Akerboom Bewoners kleine 
gaswinningsvelden 
dezelfde rechten 

De minister geeft aan het Groningenveld een 
status aparte toe te kennen vanwege de 
grootte van het veld en ontraadt daarom de 
motie. Wij adviseren om voor inwoners nabij 
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kleinere velden dezelfde rechten te laten 
gelden.  

 
De steun voor onderstaande moties wordt door de minister aan de Kamer gelaten. Ook voor deze moties geven 
wij u graag een advies.  

Moties (oordeel Kamer) uit Kamerdebat van 16 januari 2019 

Nummer Indiener Inhoud Advies regio 

33529 nr. 556 Van der Lee c.s. Over het direct 
indienen bij TCMG 
van offertes 

Instemmen met motie, wanneer aannemers 
offertes voor reparaties kunnen indienen bij de 
TCMG zal dit wellicht voor versnelling kunnen 
zorgen.  

33529 nr. 557 Van der Lee c.s. Indicator voor 
controle op de 
voortgang 
 

Stem in met de motie. Op dit moment is het 
onvoldoende transparant in hoeverre voortgang 
wordt geboekt in de versterking en inzicht in de 
vordering van het proces is erg nuttig.  

33529 nr. 558 Van der Lee en 
Nijboer c.s. 

Bouwdepot batch 
1588 

Stem in met de motie. Aangezien dit een 
eerdere toezegging van de minister betreft, is 
het goed om te bezien in hoeverre een 
bouwdepot behulpzaam kan zijn, om te 
beginnen voor eigenaren in de batch 1588.  

33529 nr. 559 Van der Lee en 
Nijboer c.s. 

Voorbereidingen 
parlementaire 
enquête  

De minister laat het oordeel aan uw Kamer. Wel 
geeft hij aan problemen te voorzien in de 
beleids- en uitvoeringscapaciteit. Als regio zien 
wij dit probleem niet en adviseren u in te 
stemmen. Geleerd kan worden van de mogelijke 
mijnbouwrisico’s en het afhandelen hiervan.  

33529 nr. 562 Akerboom en 
Beckerman  

Dit jaar vorm en 
opzet parlementaire 
enquête  

De minister laat het oordeel aan uw Kamer. Wel 
geeft hij aan problemen te voorzien in de 
beleids- en uitvoeringscapaciteit. Wanneer dit 
niet tot vertraging bij het schadeherstel of 
tegengaan van risico’s leidt, adviseren wij u om 
in te stemmen.  

33529 nr. 565 Dik-Faber c.s. Beoordeling en 
afhandeling schade 
en versterking één 
Instituut 
Mijnbouwschade 

Deze motie verzoekt de regering waar mogelijk 
zorg te dragen voor een samenhangende 
beoordeling en afhandeling van schade en 
versterking door één Instituut. Wij vinden dit 
inderdaad erg belangrijk, waarbij inderdaad ook 
de immateriële schade moet worden 
meegenomen. Wij adviseren positief t.a.v. deze 
motie.  

33529 nr. 567 Mulder c.s. P50-groep in 
februari nog 
informeren 

Opgeroepen wordt om voor 1 februari de meest 
onveilige woningen (P50) te inspecteren en van 
een versterkingsadvies te voorzien. Uiteraard 
dient dit te gebeuren in samenspraak met de 
gemeenten en NCG. Vanuit dit oogpunt 
adviseren wij positief. 

33529 nr. 568 Mulder c.s. Vervolg op pilot 
voor schadeherstel 
in natura  

Middels deze motie wordt de regering verzocht 
met de TCMG te spreken over een vervolg van 
de pilot schadeherstel door aannemers in 
natura. De afspraken over de schadeafhandeling 
zien ook op herstel van de schade door 
aannemers, maar wordt tot op heden alleen 
geldelijk vergoed. Wij adviseren dan ook positief 
om zo recht te kunnen doen aan de eerder 
gemaakte afspraken. De minister geeft aan 
hierover te gaan spreken met de TCMG. 

33529 nr. 569 Sienot c.s. Concrete 
versnellingsmaatreg
elen 

In deze motie wordt de regering opgeroepen om 
concrete versnellingsmaatregelen te nemen en 
hier de Kamer voor het meireces over te 
informeren. Deze motie sluit dicht aan bij onze 



 

 

adviezen over de versnelling van de schade en 
adviseren wij om in te stemmen. 

33529 nr. 570 Sienot c.s. Informeren van 
gemeenten over de 
kosten versterking 

De regering wordt verzocht de gemeenten te 
informeren over de kosten die met de 
versterking gepaard gaan. Op deze manier kan 
gebiedsontwikkeling worden gecombineerd. 
Conform motie van dhr. Sienot (11-12) worden 
de versterkingsmiddelen en de middelen voor 
het Nationaal Programma strikt van elkaar 
gescheiden. Dit is erg belangrijk voor de regio. 
Vanuit dit oogpunt wordt positief geadviseerd. 

33529 nr. 571 Yesilgoz- Zegerius 
c.s. 

Zelf aanvragen 
opname P50-groep 

Hier wordt aan de regering gevraagd met de 
gemeenten te overleggen dat mensen in de P50-
groep een opname mogen aanvragen. De Regio 
ziet deze mogelijkheid breder, conform de 
afspraken van 20/9 en in het Plan van Aanpak 
NCG, waarin is afgesproken dat alle inwoners 
een opname op verzoek kunnen krijgen. Wij zien 
deze mogelijkheid dus in een breder verband. 
Wij geven in dit verband hierover een neutraal 
advies. 

33529 nr. 573 Yesilgoz- Zegerius Versnellen 
versterking 
monumenten 

Als regio hechten wij zeer aan onze 
monumenten. Als het mogelijk is om een 
versnelling te bewerkstelligen door het 
verkorten van procedures en inhoudelijke 
ondersteuning hiervoor aan te bieden m.b.t. 
schade dan wel versterking, adviseren wij 
positief.  

33529 nr. 574 Stoffer en Nijboer  over de 
aanbevelingen van 
de Agrarische Tafel 

Wij vinden het een goed plan om de 
aanbevelingen van de Agrarische Tafel zoveel 
mogelijk over te nemen en adviseren positief 
over deze motie.  

 
 

Aangehouden moties uit Kamerdebat van 16 januari 2019 

Nummer Indiener Inhoud Advies regio 

33529 nr. 566 Dik-Faber c.s. Inrichten agroloket Besloten is om deze motie aan te houden. Wij 
staan positief tegenover een agroloket. 
Complexe schades in combinatie met 
asbestsanering en veranderingen in 
bedrijfsvoering vergt maatwerk. Wij zien dit 
echter wel als onderdeel van het Instituut 
Mijnbouwschade. Wij gaan hierover graag 
met de minister in gesprek.  

33529 nr. 572  Yesilgoz-Zegerius 
c.s. 

Pas inspectie en 
beoordeling indien 
schade hoger dan 
10.000 euro 

De minister vindt deze aanpak heel 
veelbelovend. Hij wil dit eerst met de TCMG 
bespreken. De minister heeft toegezegd in 
een brief hier op terug te komen om dit vorm 
te geven. Wij gaan hierover graag met de 
minister in gesprek.  

 
 
Ten slotte 
Laat het gasdebat en de stemming hierover niet weer een rituele dans blijken, om te spreken met de woorden 
uit de open brief van de inwoners van Zeerijp, 't Zandt en Westeremden in het Dagblad van het Noorden (21-
01-2019). Wij staan klaar om samen met de Groningers aan de slag te gaan met de wederopbouw van onze 
gemeenschappen. Daarom vertrouwen wij op uw stem voor een veilig en leefbaar Groningen. 
 

http://track.simdash.io/track/click/30972326/simdash.io?p=eyJzIjoiNG9HQmtEYUl5NDIxUkdvOUNzRXJsbWpmQ2dnIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDk3MjMyNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3NpbWRhc2guaW9cXFwvdXBsb2Fkc1xcXC9ja2VkaXRvclxcXC9hdHRhY2htZW50c1xcXC8xNTc4NlxcXC9Nb3RpZV92YW5fZGVfbGVkZW5fU3RvZmZlcl9lbl9OaWpib2VyX292ZXJfZGVfYWFuYmV2ZWxpbmdlbl92YW5fZGVfQWdyYXJpc2NoZV9UYWZlbC5wZGZcIixcImlkXCI6XCJlNzA1YmQyMDE5YjY0MTU0OWU5MDdmZmM2YTg4ZTA3NFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImM0NjhlMjdmZjNiZGM4YzE5MjUyNjhmNTdkZDMyY2FmODNlOTIyODVcIl19In0
http://track.simdash.io/track/click/30972326/simdash.io?p=eyJzIjoiNG9HQmtEYUl5NDIxUkdvOUNzRXJsbWpmQ2dnIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDk3MjMyNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3NpbWRhc2guaW9cXFwvdXBsb2Fkc1xcXC9ja2VkaXRvclxcXC9hdHRhY2htZW50c1xcXC8xNTc4NlxcXC9Nb3RpZV92YW5fZGVfbGVkZW5fU3RvZmZlcl9lbl9OaWpib2VyX292ZXJfZGVfYWFuYmV2ZWxpbmdlbl92YW5fZGVfQWdyYXJpc2NoZV9UYWZlbC5wZGZcIixcImlkXCI6XCJlNzA1YmQyMDE5YjY0MTU0OWU5MDdmZmM2YTg4ZTA3NFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImM0NjhlMjdmZjNiZGM4YzE5MjUyNjhmNTdkZDMyY2FmODNlOTIyODVcIl19In0
http://track.simdash.io/track/click/30972326/simdash.io?p=eyJzIjoiNG9HQmtEYUl5NDIxUkdvOUNzRXJsbWpmQ2dnIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDk3MjMyNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3NpbWRhc2guaW9cXFwvdXBsb2Fkc1xcXC9ja2VkaXRvclxcXC9hdHRhY2htZW50c1xcXC8xNTc4NlxcXC9Nb3RpZV92YW5fZGVfbGVkZW5fU3RvZmZlcl9lbl9OaWpib2VyX292ZXJfZGVfYWFuYmV2ZWxpbmdlbl92YW5fZGVfQWdyYXJpc2NoZV9UYWZlbC5wZGZcIixcImlkXCI6XCJlNzA1YmQyMDE5YjY0MTU0OWU5MDdmZmM2YTg4ZTA3NFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImM0NjhlMjdmZjNiZGM4YzE5MjUyNjhmNTdkZDMyY2FmODNlOTIyODVcIl19In0


 

 

Hoogachtend, 
 
Namens de Regio 
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Burgemeester Anno Wietze Hiemstra  Burgemeester Henk Jan Bolding   
Gemeente Appingedam   Gemeente Het Hogeland    

                René Paas 
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Burgemeester Rika Pot   Burgemeester Peter den Oudsten 
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Burgemeester Gerard Beukema  Jan Wigboldus 
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