




 

  

  

            
         

        
          

           
          

      
      

           
            

           
         

         
       

           
    

          
          

 
                  

    
             

        
           
   

           
              

           
          
            

          
   

             
              

        
        

         
 

             
             

       
          

     
             

       
             

          

 
  

 

  

 

   



 

 

 
  

 

          
 

               
            

       
            

               
          

              
         

           
            

        
          

         
       

         
            

        
       

           
         
  

    
      
        
         

 
              
        

           
         

             
              
            

             
             

              

 

   











            
           
            

            
          

  

             
             

          
          

       

 
           

         
            

           
           

             
           

         
           

           
           

                
              

            
          

       

           
         

          
            

         

          
             
          

            
       

   

 
  

   



 

        
         

              
       

   

 
 

 
     

   





            
  

                
             

  

   

 

 
 

 
     

   







   

 

  
     

  
     

          
      

          
            

 

            
              

       

   

 
          

          
         

          
           

              
    

       
       
          
        
            

   
            

     
           

         
   

        
            

            
         

            
               
          

             
            

        
           

           

   



          
          

           
    

           
        
              

       
           

        
       

        
           

            
         

             
           
           

   

  
             

          
            

          
      

          
  

       
               

          

             
 

  
            

            
           

         
 

    
         

             
       

         

   

 

 

   















 
 

 

  
 

  
 

         
         

         
         

         
           

   
             

          
     

 

   



 

TER ADVISERING 

 
Aan de Minister 
 
  

 

 

Voorbereiding BO 5 juni 

 
 

 Pagina 1 van 12 
 
 

  

 
Project DG Groningen 
Bovengronds 
 

Auteur 

 
Datum 
31 mei 2019 

Kenmerk 
PDGB / 19136651 

 
 
Kopie aan 
 
 
Bijlage(n) 
3 

Ontvangen BBR 

 
 
Parafenroute 

 

 
Aanleiding 
Op 5 juni as vindt het volgende bestuurlijk overleg plaats met de regio. Hier 
komen met name de versnellingsmaatregelen aan de orde. Met deze nota wordt u 
op de hoogte gebracht van het proces en de belangrijkste discussiepunten.  
 
Advies 
U kunt kennis nemen van de nota.  
 
Toelichting 
 
1. Proces 
De voorbereiding van het BO in combinatie met het debat van 4 juni stelt ons voor 
een aantal uitdagingen. Het tijdschema zier er als volgt uit: 
 
28 mei Hoogambtelijk overleg over de versnellingsmaatregelen 
29 mei Nieuwe versie BCG-notitie op basis van overleg 28 mei 
 Bespreking MR 
31 mei Voorbespreking BO MEZK 
3 juni Bestuurlijke afstemming in de regio over 

versnellingsmaatregelen 
4 juni Debat TK met MP, MEZK en MBZK 
5 juni BO over versnellingsmaatregelen 

 
In het debat op dinsdag zal het kabinet haar aanpak op het gebied van versnelling 
willen schetsen terwijl er op woensdag een bestuurlijk overleg plaatsvindt. 

DGGB 
 

Projectdirecteur GB 
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PDGB / 19136651 Bovendien heeft de coalitie verzocht om een brief voorafgaand aan het debat. 

Ook de regio is op de hoogte van dit dilemma. Er zijn twee opties: 
• Tijdens het debat worden de maatregelen aangekondigd waar 

overeenstemming over is en aangegeven dat er nog enkele bespreekpunten 
zijn met de regio; 

• De bestuurlijke afstemming vindt op 3 juni een bestuurlijk overleg plaats. Dit 
kan fysiek of eventueel telefonisch in een overleg tussen u en . Dit 
is mede afhankelijk van de uitkomst van de bestuurlijke afstemming in de 
regio (hoe groot zijn de overgebleven discussiepunten) en de bereidheid van 
de regio om hieraan mee te werken. Los van de uitkomst zal de behoefte aan 
een bestuurlijk overleg op 5 juni naar verwachting aanwezig blijven, om 
laatste geschilpunten te slechten en een formeel akkoord te bereiken.   
 

2. Agenda BO 
Door de hectiek in afgelopen dagen is de agenda nog niet geheel dichtgetimmerd, 
maar zal primair in het teken staan van de versnellingsmaatregelen. Naar 
verwachting komen de volgende punten in ieder geval op de agenda: 
• Versnelling versterking (inclusief aansturing cvw): ter besluitvorming 
• Versnelling schade - voorstellen van TCMG: BO neemt met instemming kennis 
• Voorstellen afbouw gaswinning: ter kennisname 
• Monitoring en planning schade en versterken: afspraken over dashboard 
• Overlegstructuur: mondelinge toelichting regio 

 
3. Versnellingsmaatregelen 
BCG heeft op verzoek van de bestuurlijke partijen versnellingsmaatregelen 
uitgewerkt en deze naar aanleiding van het hoogambtelijk overleg van 28 mei 
aangepast. U treft het document als bijlage 2 aan (PM, nog niet binnen).  
Op basis hiervan zijn beslisnotities voorbereid voor het BO die als bijlage 3 zijn 
bijgevoegd. Deze zijn nog in concept en nog niet voorgelegd aan de regio.  
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de inzet van het rijk ten aanzien van de 
versnelling. Deze inzet is ook reeds gedeeld met de MR.  
 
3.1 Schade 
Meer vaart bij afhandelen nieuwe schades, wegwerken stuwmeer:  
• Maatregelen binnen Besluit mijnbouwschade Groningen:  

a. Verbetering en versimpeling procedure: deskundigen evt. via 
contractwijziging sterker sturen op output, vermindering van 
controlestappen door de juridische checks op de besluiten verminderen en 
de procedure zienswijze te versoepelen. 

b. Aannemersvariant opschalen: TCMG breidt het aantal van 7 aannemers en 
100 per maand uit naar 10 aannemers en 100 tot 150 besluiten per week 
en ze werken de mogelijkheid uit om eigen aannemer aan te dragen. 

c. Meer begeleiding bij specifieke doelgroepen zoals agrariërs, monumenten 
en MKB.  

• Onorthodoxe maatregel:  
d. Aan alle aanvragers van wie het verzoek om schadevergoeding is 

ingediend vóór 1 januari 2019 maar waarop nog geen besluit is genomen 
en dat betrekking heeft op schade aan een gebouw of werk dat is gelegen 

10.2.e
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onmiddellijk op hun verzoek te laten beslissen door: 
o a) een vast bedrag van € 4.000,- aan vergoeding voor fysieke 

schade toe te kennen, te vermeerderen met een vast bedrag van 
in totaal € 1.000,- aan bijkomende kosten, óf; 

o b) een variabele vergoeding te betalen na indiening van facturen 
(incl. btw) van aannemers ter hoogte van maximaal € 10.000,-, te 
vermeerderen met een vast bedrag van in totaal € 1.000,- aan 
bijkomende kosten, tenzij reeds een adviesrapport is uitgebracht 
waaruit een ander schadebedrag volgt.  

Dit aanbod wordt gedaan aan maximaal 9000 schademelders. De 
werkvoorraad wordt hiermee substantieel teruggebracht, zodat de 
toekomstige meldingen binnen een redelijke termijn kunnen worden 
afgehandeld. 

Voor aanvullende informatie zie concept brief TCMG (bijlage 3).  
 
3.2 Versterken  
Voor het overzicht van maatregelen zie bijlage 2. De tabel levert een goed 
overzicht van de gesprekken met de regio en zal naar inschatting van BCG 
significante versnelling opleveren.  
 
Hierbij de volgende aandachtspunten: 
Bij 1:  
Regio heeft toegevoegd dat afgezien kan worden van versterking conform 
ambtelijke afspraken. Regio voegt nu echter toe dat naast behoudt van 
duurzaamheidsmaatregelen dit ook breder ingezet kan worden (waaronder 
duurzaamheidsmaatregelen). Hoewel er iets te zeggen valt voor 
levensloopbestendige maatregelen is dit niet conform huidige afspraken.  
 
Bij 2a: 
Hier wordt de radicale aannemersvariant omschreven, zonder aannemersvariant 
te benoemen. Dit punt leverde taaie gesprekken op tussen BCG en de Regio. 
Ambtelijke inbreng vanuit EZK en BZK om te werken met gecertificeerde 
aannemers en een toets door de TCV, is woensdag in overleg geaccepteerd maar 
is nu door de Regio eruit geschreven. Om een product te kunnen opleveren is dit 
punt door BCG algemeen omschreven. De huidige formulering is onvoldoende 
omdat alleen Versterkingsbesluit wordt genoemd. Als de volgende formulering 
gekozen zou worden: ‘waarin Norm en Versterkingsbesluit samen vallen’ lijkt dit 
wel acceptabel.  
 
Bij 2b: 
Hier is wel een toets van TCV opgenomen, waarbij vanwege snelheid de NCG 
mandaat wordt gegeven om nu te starten.  
 
Bij 3:  
Wordt advies Sodm als volgt weergegeven. Dit lijkt vooralsnog acceptabel voor 
zowel Rijk als Regio:  
De 1581-batch wordt uitgevoerd en herbeoordeeld conform het SodM advies 
• Uitvoeren bestaande VAs voor P50/P90 adressen (circa 423) 
• Deel van overige adressen steekproefsgewijs herbeoordelen, om te bepalen of 
uitvoering of herbeoordeling nodig is. 
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Wordt een boetebeding geïntroduceerd bij overschrijden van termijnen. Zie 
advies voor nadere duiding. Onder dit kopje wordt ook gesteld dat alle huizen in 
PvA’s opgenomen en beoordeeld dienen te zijn voor 2022. Aangezien de ambitie is 
om 4000 opnames en beoordelingen per jaar te doen is dit geen realistische 
doelstelling.  
 
Ten slotte is door EZK aangegeven dat we terugkomen op continuering van 
nieuwbouwregeling en meer budget voor het opkoopinstrument.  

 
3.3 Gaswinning 
Reeds aangekondigde maatregelen die onderzocht worden: 
a. Vanaf 2022 (bij ingebruikname stikstofinstallatie Zuidbroek) Norg te vullen met 

pseudo-Groningengas in plaats van Groningengas (nu wordt Norg gebruikt voor 
seizoensopslag van Groningengas)  

b. Het beleveren van exportpunt Oude Statenzijl vanaf 2022 met pseudo-
Groningengas in plaats van Groningengas.  

Deze maatregelen waren oorspronkelijk mogelijk vanaf ingebruikname van de 
stikstofinstallatie in Zuidbroek, vanaf dat moment is namelijk voldoende stikstof 
beschikbaar om de benodigde hoeveelheid pseudo-Groningengas te produceren. 
GTS heeft recent aangegeven dat er als gevolg van extra inkoop van stikstof bij 
Wieringermeer in de zomer meer stikstof beschikbaar is dan eerder voorzien. 
Hierdoor is het mogelijk om in de zomer extra pseudo gas in te zetten. Dit leidt 
mogelijk tot een extra reductie.   
 
In aanvulling op bovenstaande maatregelen heeft de evaluatie van het gasjaar 
2018/2019 twee extra mogelijke maatregelen opgeleverd: 
c. Het optimaliseren van de inzet van de gasopslag in Alkmaar.  
d. Het optimaliseren van de inzet van de stikstofinstallaties. 
Tot slot worden aanvullende maatregelen in kaart gebracht die risico’s voor de 
leveringszekerheid met zich meebrengen. Voor alle maatregelen geldt dat er ook 
een toets zal worden gedaan op de effecten t.a.v. de veiligheid en (juridische) 
haalbaarheid. Hierbij worden ook de kosten in beeld gebracht. 
 
4. Discussie/bespreekpunten 
Er resten op basis van het overleg van 28 mei nog een aantal 
discussie/bespreekpunten tussen rijk en regio waarop u hieronder een toelichting 
vindt. 
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f. Continuïteit CVW 
De regio wil zo snel mogelijk zonder CVW verder. EZK vreest echter voor 
discontinuïteit van de operatie. Alle partijen zijn het eens dat we zo snel mogelijk 
één uitvoeringsorganisatie waarin kennis, expertise en eventueel mensen van 
CVW behouden, vraag is echter welke timing. Voorstel is om hierover uiterlijk eind 
juni een besluit te nemen over het proces cf. het beoogde traject van de taskforce 
uitvoeringsorganisatie. Belangrijke vraag is nog wel hoe we hier de regio in 
meenemen.  
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De afhandeling van verzoeken voor de vergoeding van schade door waardedaling 
wordt ondergebracht bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Het streven is 
om het wetsvoorstel hiertoe voor de zomer aan de TK aan te bieden. De 
voorbereidingen zijn er op gericht om schade door waardedaling per 1 januari 
2020 door het IMG te laten vergoeden. De regio heeft de wens de regeling naar 
voren te halen. Eerder invoeren is echter omgeven met aanzienlijke praktische 
bezwaren:  

• de TCMG is er nog niet op berekend en is reeds zwaar belast, 
• woz-waarde wordt pas definitief per 1 januari 2020. Bewoners  kunnen 

nog bezwaar aantekenen; eerder starten ontneemt ze die mogelijkheid; 
• uitvoering van advies commissie waardedaling (onderzoek woz-waarde, 

actualiseren model van Atlas voor gemeenten) is in gang gezet en 
resultaten moeten worden verwerkt in implementatieplan voor 
waardedaling; 

• de jurisprudentie is nog niet gestold: er wordt nog een antwoord verwacht 
op prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, die vermoedelijk pas rond de 
zomer beantwoord zijn. 

Wat eventueel wel mogelijk is om: 
• Zo snel als mogelijk een beleidsregel Waardedaling op te stellen.  
• Vervolgens na de zomer de commissie waardedaling te benoemen zodat 

ze werkwijze kunnen ontwikkelen.  
• Tegelijkertijd RVO de opdracht te geven om ondersteuning op te zetten.  
• Dan is het mogelijk om in 2019 al loket te openen en vervolgens per 1 

januari over te gaan tot uitkeringen. 
 
h. Opkoopregeling 
U kunt toezeggen dat het Rijk de opkoopregeling financiert met een eenmalige 
bijdrage van €20 miljoen euro. Dit geld kan alleen worden ingezet voor de opkoop 
van particulieren en niet voor bedrijven in verband met mogelijk ongeoorloofde 
staatssteun. De regio is nog niet op de hoogte van deze uitbreiding. 
 
 
5. Brieven TK 
Er worden twee brieven voorbereid aan de TK die nog voor het debat uitgaan: 
• Een veegbrief waarin oa zijn opgenomen: 

o Reactie op artikel DvhN over vertraging versterking; 
o Reactie op advies van advies commissie waardedaling;  

• Een brief mede namens minister BZK waarin de versnellingsmaatregelen 
worden aangekondigd.   











   

          
           
         

    
           

         
          
           

            
         

          
     

                
                
         
          

            
          
        

    
             

         

      
         
        

    
            

   
               

              
             

  
        

   







  
 

  
 
  

   

             
  

       
            

       

 

 
         
           
      

              
           

          
            

           
             

             
 

             
         

             
             

    
              

              
              

      
              

            
           

           
    

            
 
            
          

    
          

   
             

          
          

     
             

 
         

             
      

             
             
         

 

    







 
 

 
 
  
 

              
              

             
           

              
                
            
         

        
       

        
             

     

   

 

   



 

 
 

  
 

 
 

   

        

      
            
             
            

            
          

           
            

    

             
              

 
              

        
            

            
          
             

              
       

           
             

        
                 

           
       

             
        

             
          

            
             

           
            

            
   

 

              
    

                    
               
      

   



  
 

  

 
 

   

            
          
                 

               
              

             
               

          

            
     

   
              

           
            

           
         
            
              

             
                

             
             

        
            

           
               
        

        
       

         
           

            
              

      

   
           

          
           

        
          

              
             

              
           

 

   



  

 
  
  
 

   

          
        

                 
              

          
             

             
             

          

            
          

         
            

           
        

           
          

           
         

            
           

           
           

           
         
          
        

             
            

       

        
         

           
             

          
            

       
           

       

                
          

     

     
             

        

 

   



  
 

  
  
  
 

   

           
          

           
          

             
             

            
            

             
          

              
           

           
           

          
        

            
         
          

            
          
         

            
           

             
          

        
           

    

           
          

          
           

          
       

               
         

            
            

               
             
          

 

   



  
 

  
 

  
 

   

   
             
             

          
            

            
           

           
           

               
           

              
            

            
             

 

   







  
 

  
 

 

   

          
        

             
   
         

        
   

            

     
         

            
   

 

   



 
 

  
  
 

             
   

  

            
  

           
                

                
      

                 
           
  

 

       

        
      
         
         

       

    

 

              
      

                 
           

 

          
         
             

   
             
         
             

        

 

      
                
              



  
 

 
  
  
 

               
              

             
      

              
            

                
       

 

            
           

     

 

              
           

              
    

              
      

 

            
                

  

 

              
              

      
   
       
               

    
           
               
                 

              
              

  
             

           
             

            
    

              
         

 



 
 

  

  
 

              
              

             

 

             
          

               
              

           
             

              
            

             
            

                
     

             
                

                
     

 

                 
 

               
            

          
               
             

         
               

              
             

             

           
              

              
           

          
            

           

 

             
 

       
             

               
  

                 
                

  



 
 

  
  
  
 

 

             
             

               
              

            
             

          
              

           
             

             
           

            
            

    
              
  

              
              

         
              
              

         
              

         
               

             
     

 

             
               

             
              

                
             

   
             

             
           

              
         

                  
              
      

                 
        

 

             
           

         



 
 

 

  

             
           

         
            

               
      

             
             

              
         

 

              
 

              
           

             
 

     

                  
                  

  
                

               
 

              
        

              
       
                

            
               

       

       

 

      
              

    
             

            
              

        
          
             
              

            
                 



  
 

  
  
  
 

             
     

       

 

              
                  

          
               

             
               

   
               

 

       

 

                
                

              
              
             

                

  

    

 

          
         

  
    
    
         

                 
  

        
                    

          

     



 
 

 
 
 
 

                   
 

     

       

 

       
      
                 
   

      
                   

          
      

 

                
       

               
             

 

      

      

      









              
         

   

 

   







   

     
     
      
     

     
     

  
 

           

     
 

  

 

         

      
 

  

     

  
   
 

     
    
  

  

     
   

      
 

  

     
    

     

   



     

      
  

  
   

 

   
     

 

             
             

           
         

             
            

            

  
               
            
             

            
           

           
           

          
          

           
          

        
           

            
            
          

              

   



  

 
               

           
              

            
             

           
           

            
           
    

 
             

             
            

           
             

            
           
           

             
              
           

               
           

         
           

             
  

              
            

            
    

             
             

            
                

            
             

              
   

 
             
                

          
          

   





    
 

       

      
  

  
   

    
  

 

   

  
   

  
   

     
     

 
  

            
         

           
             

            
     

          
 

    
         

           
               

           
            
              

              
          

              
         

              
               

          
            

             
         

 
            

         
          

           
             

   



   

            
           

             
           

        
           

         
         

 

              
        
          

          
              

         
             

            
             

            
           
           

            
            

         
          

           
            

            
             
              

           
             
          

             
           

            
            

            
           

           
         

           
             

             
    

   



























   

 

            
            

        

    
              

         

              
           

           
           
     

           
          

                 
            

    

                 
             

          
            
              
      

           
            

             
          

           
          

            
  

                 
  

  

   









 

 

  
 

              
             
          

          
                
              

             
                
               

             
             

          

               
            

                
              

               
                

               
             

         

           
              

           
                    

               
      

 
                

                
             

              
            
           

               
 

         
     

         
              

 
          

       
     

     



 

  
  
 
 

      

   
            

               
             

            
     

               
                 
                

  
              

            
           

           
          

      

            
               

             
              

              
             

           
               

              
               

         

      
                
            

          
            

          

 
          
              
             

            
           

               
         
         

 
           

           
               

            



 

 
 
 
 

           
           

   
               

             
           

             
             

          
           

            
         

         
              

             
                

            
                

          
   

  
                

            
               

       

  

            
           

        

               
             

               
            
            

              
             
              

             
               

             
             

           

                  
            

       
               

             











 

  

 
 

           
              
             
      

      

                 
           

               
              
   

            
              

           
           

             
              

            
             
             

            
      

             
                 
              

               
              

   

      

           
            

               
               
                

            
           

            
         

          
   

           
              

           
             

             
              

 

  









 

 
  
 
 

             
               

           
       

      

             
             
                
             

                   
                 

              
            

         
           
                
                

             
               

             
          

              
             

               
  

 

                 
            

              
           

               
               

                  
             

              
              
            

  

               
               
               

           
            

             
              
              

                 
         
                

                



 

 
 
   

               
                 

              
             

              
 

 

           
              
                

            
          

            
             

             
            

          
          

                 
             

              
             

             
                

                 
              

           
      

 

                
          

                 
            

     
            

         
          
            

              
          

           
             

            
             

        
       

            
              

                
              

       



 

 

 

             
                

           
             
                

             
               

            
               
        

              
             

            
              

             
              

      

   

                 
             

               
        
               

             
             
            

               

              
               
    

             
                

             
               

           
           

                
             

                
            

                
             

         

        



 

  

  
            
             

           
                 

            
    

              
            

                
            
           

            
              

         

             
                

 
               

             
       
  

             
             

   
 

                 
            

            
            

   

   

   

            
             
              

             
            

         
              

            
           

               
                  

  

               
                 

            
            



 

 
               

                 
             

            
             

    

     

                
              

             
             

               
             

              
               

               
                

            
              
               

            
                

              
             

  

           
            

           
               

             
    

    

              
             

              
          

               
          

             
               

               
                

            
              

              
   

  



 

                
                

               
               

             
               

 
                 
         

         

              
            

             
            

            
               

          

    

             
        

              
   

       

               
                

                 
           

         
            

           
               

             
             

   

             
               

              
              

 
              

              
            

         

     



 

  
 
 
 

               
               

                
              

          
          

              
               

          

    

           
             

               
             
    

              
           

                 
           

    

               
      

              
             
              

            
           

              
                  

               
     

                 
               

             
             

                
           

               
                

      

               
                

         



  

 
  
  

               
            

 

               
              

              
              

       

             
             

            
            

       

            
               

     

             
             

            
             

           
                 

      

            
            

            
               

           
              

                
            

           
               

            
            

               
              

          
                

           
             

             
               
              

               
              

             
               

        



  

 
                

      

               
         

              
         

    

             
            

           
              

              
             

               
                

                
             

              
  

                  
                 

                 
                

               
            

               
             

              
              

             
                  

                 
          

             
               

                
              

             
                

              
         

                 
               

               
            



 

 
 
               

               
     

                
      

    

             
             

               
             

             
              

                 
              

                
                 
          

             
              
                

      

  

            
             

                
           

            
              
    

               
            

               
               

              
               
                  

              
              

         
               
                

              
               

               
                
             

                 
        



 

             
              

              
            

               
              

            
                 

   

  

               
            

              
   
           

             
            

           
         

               
              

                
         

               
             

              

            
             

             
               

             
            

              
           

            
             

            
            

   
             

             
          

            
     

    

                
             

                
             



 

 
  
 

              
           

               
    

            
            

           
             

             
              

              
                 

     

              
               
            

            
              

           

               
               

         

               
                

    

                
             

               
             

             
             

              
                  

           

  

             
           

             
         

          
             

            
              

           

      



 

  
  
  

               
               

           
          

             
            

              
            

            
      

               
             
              

              
             

              
            

            
           

            
          

          
              
             

             
           

               
               

            
 

               
        
             

           
               

           

 

            
             

            
             
              

             
                

                
               

             
               

          



 

  

 
 

                 
              

              
          

           
              

            
               
             

           

 

             
         

               
         

         

              
            

               
              

           
            

              
            

            
               
     

                 
             
           

                
               
         

         
            

                
            

       

    

            
                
             

              
               
             

       



 

  
 
 
 

               
               
       

               
    

 

              
               
            
             

        

              
            

              
           

               
              

             
             

            
             

              
      

              
              

           
            

              
               

           
          

             
          

              
             

     

           
        

  

     

   

             
            



 

                
             

             
              

          
              
   

               
                 

                
                 

               
                 

              
              

              
              

             
               

              
                

              
                

              
             

               
                   
                

              
               

            
            

          
             
               
            

                
            

             
              

 

            
             

            
             
              

               
                 

             
             

            
                



 

                
              
             

          

               
                

                 
      

  

             
               

                  
            
            

              
                  

             
                

               
             

          
              

             
            
               

              
              

           
 

                
                 

             
          
                  

              
                

                
                

             
               

              
            

                
               

          
            

            
              

               
           
           



  

  
   
 

            
                

              
                

     

            
             
         

            
             

             
                

             
             

               
               
          

             
          

            
                  

            
          

       

             
             

             
             

               
            

              
             

               
            
            

         
     

   

              
            

                
                

             
            

               
             

             
             

                
           
              



 

 
             

            
                  
             

              
      

               
                

              
                

               
          

              
                 

             
        

               
          

            
             

          

                
               

       
              

              
          

    

    

                
                

               
             

             
   

              
                  

   
                  

               
           

             
            

             
           

             
             

             
             
         



 
             

              
            

     

               
           

             
             
           

                
              

          
            

         

    

   

      
              

          
               

             
                
            

             
               
      

               
              

                 
                

             
           

                
              

               
               

               
         
  

    

             
              

            
               

    



  
  
 
 

            
           

            
              

               
             
       

               
              

           

  

              
            

           
           

             

             
                

                
               

               
             
                

   

                
              

              
            

   

                
            

        
              

              
        

           
          

                
             

             
           

           
           

             
          

          
               



 

  
  
  
 

              
 

   

             
               

             
             
          

             
           

            
        

   

             
                

              
             

             
           

                
              

           
               

            
               

             
    

   
              

             
            

           
               

               
             

            
             

                  
          

                 
             

               
                

               
                
                
      



 

 
             

   

  

            
  

           
                

                
      

                 
           
  

 

       

        
      
         
         

       
             

             
              

        

       

    

 

              
      

                 
           

 

          
         
             

   
           
         



 

  
  
  

             

        

 

      
                
               

                
             

            
      

              
            

     
              

       

 

            
           

     

 

              
           

              
    

              
      

 

            
                

  

 

              
              

      
   
       
               

    
           
    
               

    
             

      
                

             
            



 

  

               
           

              
           

                
            
             

  
                

              
              

               
              

      

 

              
              

             

 

             
          

               
               

             

             
              
             

               
                

     
             

                
                

     

 

               
           

              
              

       
               

            
          
               

             
       

                
             

                



 

 
                

            
          

              
           

            
           

 

             
 

        
              

              
 

                 
                

  

 

             
             

               
              

            
             

          
              

           
               

             
           

 
            

            
    
              
  

              
              

         
              
              

         
              

         
               

             
     

 

             
              

                



 

 
  
 

             
        

                
            

             
              
         

                 
              
     

                 
        

 

             
              

            
        

     
             
               

                
       

               
    

              
           

               
               

               

                 
        

            
               

 

               
           

               

     

                 
       

               
               

            
              

               
     

       



 

                 
             

                 
              

               
       

       

 

               
                  

             

                
   

       

 

                
    

              
              
             

                

     

                   
 

     

       

 

       
      
                 
   

      
                   

          
      



 

  
  

          
         

  
    
    
         

                
       

 

                
       

               
             

 

      

      



 

  

 
  

  

 

               
           

 

             
               

           
              

               
            

                  
              

             
              

             
             

             
         

                

 

  

               
          

               
                
             
            

  

               
              

               
       

     

              
             

   

              
               

             
                

            



 

            
           

             
          

  

             
           

               
               

        
                
             
            

 

   

            
                

          
             

  

     

             
              

               
   

               
               

            
                

               
              
            

             
            

             
              

               
              

             
  

              
            

              
             

              
       

               
            



 

  
 

 
            

             
              

             
              

 

              
             

              
              

             
             

               
                
               

               

               
               
       

      

                
               
             

               
              

          
           

             
      

  

             
             

                
            

        
                 

             
               
              
             

            
             

              
            

             
           

                
            

             
  

                
             



 

 

 
                 

             
          

    

               
             

            
              

       
          

               
           

             
                  

            
                
               
                  

   

           
            

            
                

   

                  
           

              
              

            
                 

       

                   
             

               
               
             
     

                
              
             

           
             

              
            

          
                  

               
           

        



 

  
  
  

   

               
             

               
           

               
  
                  

              
               
   

                  
              

             
             

       

   

               
             

            
         

  

                
             

               
            

              
              

              
                 

                
             

                 
                

  
                 

                
                   
             

                
             

                 
              

              
            

              
                 
              

               
               

              
    



 

  

  
 

            

             
           

              
              

             
            

             

                 
             
           

                
               

         

                
              

               
             

               
              

              
           

    
                  
               

               
             

                 
            

           
             

            
             

               

              
                

               
              

             
                

 
           

 

                 
               
                  

      

             
  



  

 
 
  
 

               
                 

         
      

              
           

            
                
            

            

              
     

     
            

             
       

               
     

                

                 
              

               
           

               

              
              

            
            

        

 

                
               

                
               

                  
              

             
               

            
               

              
               

               
           

           
                

                
  
                 

               
           



 

  

 
                

                
              

        
               
          

                
               

             
       

 

           
                
                 

           
         

 

              
               

            
             

              
             

             
           

           
             

         

 

                
               

              
              

            
              

              
             

               
   

 

            
          

                 
             

               
                  
              
                 

                
              



 

 
              

                
             

               
                 
          

            
             

                 
         

         

 

            
           

           
            

    
               

                
                

                
               

               

              
             

 

             

      





 

 
 
  
 

   

            
    

         
          
       

            
              

          
        

           
        

          
           
        

          
 
             

            
            

              
           

       
           

              
           

            
               

            
           
           
      

 

              
              
             

          

           

   



 

 
  
 
 

   

  

    
            

       

         
            

            
  

              
            
 
         

           
           

          
         

       
       

      
   

      
         

          
             

          
    
             

             
        

            
             
   

 

   





 

   

          

           
       

           
           

       
             

          
  

           
             
 
          

        

 

            
           

          
         

         
     

 

  
               

 
              

            
   

          
            

   
               

           
   

              
         

   



   

  

 
               

    
              
          
     

    
           

          

             
             

           
                 
       

    
        

   
          

       
            

            
             

             
          

        

     
             

            
          

       

 

         
      

  
            

 
          

          
         

           
            

            

   



   

        

           

         
         
     

          
          

           
    

              
 

          
            

         
               

  
             

         
             

           
     

  

 

 
            

         
           

           

             
           

         
                

             
           

               
 

 
       
          

               
           

    
           

     

   



   

             
       

             
      

            

      
            

           
              
       
    
           

    
             

     
           

            

            
       

           
         

              
           

       
            
             

     

 

   









           
             
        

            
   

             
           

              
       

               
           

            
            

          
             

           
    

            
           

   

  
            

   

   

 

 

         
            
         

         
   

          
        
            
             

 
                

       
          
       

  
      

          
         

              
 

   



   

 

           
            

       

 

           
      

             
 

         
      

      

           
       

          
        

            
          

       

          
           

  
     

          
           

           
            
        

        

   





   

 

  
        
 
           

             
          

           

          
           
            
      

           
           

             
  

           
          

     
            

           
       

           
           

       
         

 
            

           
             
            

           
           

 

   





           
           

 

             
          

            
              

             
           

         
           

          
         

           
              
         

         

         

        

            
           

         
          
            
  

            
            

     
         

            
         

 

   

 

 
 

      

            
           

            
            

           
        

           

   







Van:
Aan: Record en Informatiebeheer DI
Cc: Secretariaat Groningen Bovengronds; 
Onderwerp: . FW: Brief SodM over het belang van het benutten van de nieuwste inzichten voor de

versterkingsopgave in Groningen, voor het BO Groningen
Datum: vrijdag 29 mei 2020 11:09:16
Bijlagen: DOMUS-20154696-v6-Urgentie benutten nieuwe inzichten per 1 7 2020.pdf

Goedendag,
Graag innemen voor kolom DG GBG.
Dank!
Met vriendelijke groet,

ministerie van Economische Zaken en Klimaat
070

Van:  
Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 09:42
Aan: 

'Kajsa.Ollongren@minbzk.nl' ;
@minbzk.nl' 

CC: ) 
Onderwerp: Brief SodM over het belang van het benutten van de nieuwste inzichten voor de
versterkingsopgave in Groningen, voor het BO Groningen
Geachte bestuurders,
Op verzoek van de Inspecteur Generaal der Mijnen stuur ik u deze brief toe over het belang van
het benutten van de nieuwste inzichten voor de versterkingsopgave in Groningen, ten behoeve
van het Bestuurlijk Overleg Groningen begin juni.
Met vriendelijke groet / Kind regards,

Managementassistente
........................................................................
Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministry of Economic Affairs & Climate Policy
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag / The Hague
Postbus / P.O. Box 24037 | 2490 AA | Den Haag
........................................................................
T + 31 70  bgg +31 70 
M + 31 6 

@sodm.nl
http://www.sodm.nl
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