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Intentieverklaring

Intentieverklaring samenwerklng NCG en aardbevingsgemeenten In de
provincie Gronlngen In het kader van VTH Drlesiag 3.0

De versterkingsoperatie in het aardbevingsgebi^ heeft tot doel cm, In het beiang van
de veiligheid van de bewoners, zo snel mogelijk panden In het gebied aan de
vlgerende veiligheldsnormen te laten voldoen. Naast snelheid In voorbereiding en
ultvoering is zorgvuldigheld In de uitvoering In het beiang van de bewoner/elgenaar.
Daar horen heldere afepraken, goed doordachte plannen en betrouwbare
procesafspraken by. Zowel tussen de Nationaal Coordinator Gronlngen (NCG) en de
bewoner/eigenaar, als ook tussen de NCG en gemeenten In het gebied. Gemeenten
zowel vanuit hun positie als opdrachtgevers van de versterkingsoperatie alsook vanuit
hun rol als bevoegd gezag met betrekking tot, vergunningen, toezicht en handhaving
(VTH). Immers een belangrljke randvoorwaarde Is dat versterkingsprojecten moeten
voldoen aan vigerende wet- en regelgeving.

Afhankelljk van de te nemen versterklngsmaatregelen dienen de nodige vergunningen
en toestemmingen tijdig te worden verieend dan wel te worden verkregen. Middeis
deze Intentieverklaring spreken de gemeenten Gronlngen, Midden-Gronlngen,
Eemsdelta l.o., Het Hogeland, Oldambt en de NCG nadrukkelijk uit te willen streven
naar een viot, efficiOnt en eenduidig proces van vergunningverlening voor
versterkingsprojecten. Dit moet plaatsvinden in nauwe samenwerklng en a^emming
tussen NCG en de vljf gaswinningsgemeenten, ieder vanuit zijn elgen wettelljke taak
en verantwoordelijkheid en moet passen binnen het vigerend beleld en de recent of
reeds eerder gemaakte bestuursafspraken. Deze samenwerklng en afetemming vinden
by voorkeur plaats in de Regiekamer VTH Drieslag.

In 2016 zijn de aardbevingsgemeenten samen met het Centrum Velllg Wonen (CVW)
als ultvoerende partij, een samenwerklng onder de vlag van VTH Drieslag aangegaan.
Met de Inrichtlng van de NCG als publleke ultvoerder van de versterkingsoperatie, de
gemeentelijke herindelingen In het gebied en het opheffen van de gezamenlljk
werkorganisatie WO Deal eind dIt jaar, was het Inidatief VTH Drieslag aan herijking
toe. DIt heeft geield tot een nieuwe opzet genaamd VTH Drieslag 3.0 waarin de vljf
genoemde aardbevingsgemeenten blljven werken aan een gezamenlljke en unifbrme
aanpak van het vergunningenproces. Deze samenwerklng Is door de gemeenten
Inmlddels op 17 december 2020 bekrachtlgd In de overeenkomst ̂kwalfteitsborglng
bouwpfannen in de versterkingsoperatie' . Hierin Is het ultgangspunt dat voor een
snelle en adequate afhandeling van de versterkingsoperatie vergunningverlening,
toezicht en handhaving een volwaardige plaats moeten krijgen In het proces en dat
men dat In gezamenlijkheid vorm wil geven via VTH Drieslag 3.0. De NCG heeft als
publieke opdrachtnemer van de versterkingsoperatie veel beiang bij een viotte en
eertduldige afhandeling van vergunningenprocedures en wil daarom de opzet en
doelstelling van vm Drieslag 3.0 van harte ondersteunen en In samenwerklng daar
ook actief aan bijdragen.

In deze Intentieovereenkomst worden een aarital punten nader ultgewerkt waarmee de
gewenste samenwerklng tussen gemeenten en NCG In VTH Drieslag 3.0 praktisch
wordt Ingevuld:
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Ultgangspunt is dat we tx naar streven zoveel mogelijk vragen en problemen
aan de 'voorkant' van het proces op te lessen. We weten wat we van en aan
elkaar vragen en venwachten. NCG spant zich in cm de vergunnlngaanvragen
helder en adequaat ondertmuwd, eenduldig en van kwaiitatief voldoende
niveau in te (iaten) dienen. Gemeenten hebben hun vergunningenprocedures
zoveei mogelijk onderting afgestemd, hanteren waar mogelijk een uniform
toetskader en zijn proactief ais er eventueel aanvuiiende infbrmatie nodig is;

NCG neemt, ais uitvoeringsorganisatie van de versterkingsoperatie, deei aan
de in VTH Driesiag 3.0 voorziene Regiekamer. In deze kamer worden op
ambteiijk niveau met de VTH-reglsseurs aan de voorkant
probiemen/vraagstukken opgeiost en vragen beantwoord op het gebied van
VTH. We zien het ais wederzijdse verantwoordelljkheid om een passende
bijdrage aan de voorziene Regiekamer te leveren;

Qualitate qua geidt dat ook voor het Inltiatlevenioket\intake-overieg dat per
gemeente ingericht is. Voor NCG is dit de ingang om aan de voorkant
afspraken te maken op projectnlveau. NCG spant zich in om af^emming over
projecten op VTH-gebied via dit loket te iaten iopen;

In het licht van de Wet Kwailteltsborging (Wkb, per 01-01-2022 nationaai
doorgevoerd) werken we gedurende 2021 gezamenlijk aan het ontwikkelen
van een vorm van private/onafhankeiijke kwaliteitsborging, reeds in de geest
van de Wkb. Primair is dit bedoeid ais versneilingsmechanlsme in de
vergunningenprocedures. Dit wei vanuit het tiesef dat dit aitijd een
ontwikkelpad is, waarin geleidelijk en in afstemming met atle partijen, stappen
richting de invoerlng van de Wkb kunnen worden gemaakt;

Getet op bovenstaande is er in 2021 ook biijvende aandacht voor de
aOiandefing binnen het reguiiere proces nodig. Ook daar zorgen we voor
wederzijdse aandacht voor mogeiijke versneliing van de afhandeiing van
vergunnlngaanvragen. Ervaringen die de afgeiopen Jaren zljn opgedaan
worden volop Ingezet om ook in het reguiiere aanvraagproces te komen tot
een viotte en adequate vergunningveriening;

Waar de Wkb ziet op de bouwkundige kwaliteit van het werk in het kader van
het bouwbesiuit 2012, ziJn er ook de omgevingsaspecten waaraan
bouwprojecten moeten worden getoetst. De samenwerking is er op geiicht ook
op dit punt te komen tot een meer unifbrme wijze van boordeien van projecten
en het bespreken van mogelijk knelpunten. In dat kader gaat er speciaie
aandacht uit naar Tijdelljke Huisvesting (THV);
De toepassing van private kwaliteitsborging leidt naar verwachting tot
kostenbesparlngen aan de zijde van NCG en betrokken gemeenten. We zufien
onderzoeken hoe, in het kader van VTH Driesiag, dit beeid en deze
verwachting kunnen worden vertaald in de iegesverordening en de daarin
opgenomen tarieven.
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In het kader van het versnellen en stroomlijnen van procedures benadrukken
partijen het belang van het zoveel mogelijk digitaal afhandelen van de
processen. Waar mogeifjk en nodig nemen partijen adequate maatregelen en
stappen cm elkaar in deu te kunnen faciiiteren;

Op dit moment ligt de Tijdelijke Wet Groningen-Versterken voor ter
goedkeuring in het parlement. In deze wet is een codrdinatieplicht voor alfe
vergunningen en toestemmingen ca. opgenomen die bij de NCG komt te
liggen. Vooruidopend op de invoering van deze wet verkennen partijen met
elkaar in de Regiekamer Driesiag hoe deze verpiichting vorm gegeven kan
worden binnen de onderiinge samenwerking.

Deze intentieverkiaring omvat geen uitputtende opsomming van wederzijdse
verpiichdngen maar onderdelen waarop we elkaar vanuit de samenwerking in de
structuur VTH Driesiag 3.0 wiiien vinden c.q. waar we deze verder willen ultbouwen.
Transparantie en vertrouwen zijn daarbij belangrijk. Dit atles vanuit een gedeeld
perspecdef, zijnde een viot, voorspeibaar en kwalltatief adequaat proces van
vergunningveriening.

Aldus opgemaakt en ondertekend in Hoogezand-Sappemeer op 17 december 2020.
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