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Geachte heren Kamminga en Zwertbroek, 

Op 16 september jl. heeft u namens de D66-Statenfractie schriftelijke vragen 
gesteld over de organisatie van Nationaal Coördinator Groningen (verder NCG). 
Wij hebben deze vragen aan de NCG voorgelegd. Onderstaande reactie hebben 
wij van de NCG ontvangen. 

1 Wat is de voortgang van de opbouw van de organisatie van de NCG? 
De organisatie van de NCG is volop in opbouw. Op 1 oktober 2015 waren 
30 personen nauw betrokken bij die opbouw. 80% van deze medewerkers is 
afkomstig vanuit de veertien deelnemende organisaties: de twaalf gemeenten in 
het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en het ministerie van EZ. De 
resterende 20% is extern ingehuurd tot het eind van 2015. Op 4 november 
aanstaande presenteert de NCG het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig 
en Kansrijk Groningen. Op basis van de inhoud van dit programma wordt de 
organisatie van de NCG nader ingevuld. Vacatures worden gelijktijdig uitgezet 
onder de veertien deelnemende organisaties. Een groot deel hiervan zal in 
Groningen aan het werk gaan. 
Met gemeentesecretarissen en de provinciesecretaris wordt intensief gesproken 
over de wijze waarop dit plaatsvindt. Het onttrekken van mensen uit met name de 
gemeentelijke organisaties heeft vergaande effecten, waar tegelijkertijd ook veel 
van gemeenten wordt verwacht. Dit moet zorgvuldig gebeuren. 

2. Er zullen circa 100 medewerkers in dienst treden van de NCG. Een groot deel 
hiervan zal in Groningen aan het werk gaan. Kan GS - of de NCG - een 
geanonimiseerd overzicht geven van de vorige werkgever van alle nieuwe 
werknemers? Anders gezegd: hoeveel van de nieuwe werknemers zijn afkomstig 
van de twaalf aardbevingsgemeenten, hoeveel van de provincie Groningen en 
hoeveel van de Rijksoverheid (het ministerie van Economische Zaken)? 
Zie het antwoord op vraag 1. 

3. Hoeveel van de nieuwe werknemers zijn afkomstig uit Groningen in het 
algemeen en uit het bevingsgebied in het bijzonder? 
Zie antwoord op vraag 1. 
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4. Kan in aanvulling daarop ook een geanonimiseerd overzicht gegeven worden 
van het functieprofiel dat de verschillende werknemers (met de verschillende 
vorige werkgevers) gaan vervullen? 
Zie het antwoord op vraag 1. 

5. Groningers kennen de situatie en de urgentie ervan in het aardbevingsgebied 
beter dan wie dan ook. Deelt u de mening dat deze kwalificaties een belangrijke rol 
moeten spelen bij de werving van mensen voor de overheidsdienst? Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, bent u bereid om dit onder de aandacht te brengen bij de 
NCG? 
Werving vindt in eerste lijn plaats bij de veertien deelnemende organisaties. 
Selectie vindt plaats op basis van de noodzakelijke kwalificaties per functie. Daarbij 
wordt ook gekeken naar affiniteit met Groningen en gevoel voor urgentie met het 
aardbevingsgebied. De NCG hecht er belang aan dat de personen die betrokken 
zijn bij de uitvoering van haar werkzaamheden zich bewust zijn van de noodzaak 
om veiligheid en vitaliteit te herstellen in het gebied. 

Tot slot willen wij nog enkele zaken aanvullen op bovenstaande antwoorden van 
de NCG. 

Uiteraard leveren wij als provincie de benodigde ambtelijke capaciteit aan (het 
regionale deel van) de NCG voor de totstandkoming van het Meerjarenprogramma. 
Ook de provincie heeft immers belang bij een kansrijk en aardbevingsbestendig 
Groningen. Wij zoeken hierbij wel naar een balans tussen enerzijds onze 
ambtelijke inzet bij de NCG en anderzijds het goed op peil houden van onze eigen 
organisatie. 

Wij delen uw mening dat kennis van de situatie en het gevoel van urgentie voor de 
problematiek voor medewerkers van de NCG heel belangrijk zijn. Wij hebben dit 
ook zo afgesproken: In de brief van de Minister van EZ aan de Tweede Kamer van 
1 mei j.l. en de toelichting op het instellingsbesluit is expliciet aangegeven dat de 
overheidsdienst moet worden samengesteld uit medewerkers die onder andere 
afkomstig zijn van de gemeenten, provincie en rijksoverheid, zodat voldoende 
kennis en ervaring bij de overheidsdienst aanwezig zal zijn. Dit is dan ook een 
belangrijk uitgangspunt bij de werving & selectie procedure, die in samenspraak 
met de bonden, de OR-Kerndepartement en andere betrokken partijen in de regio 
en Den Haag verder wordt uitgewerkt. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


