
Bijlage: uitvoering moties en toezegging  

 

Motie-Dik-Faber c.s. over het geld voor geestelijke zorg in Groningen 

Met de Motie-Dik-Faber c.s. (Kamerstuk 33529, nr. 450) is de regering verzocht in overleg met 

decentrale overheden in Groningen zorg te dragen voor regie ten behoeve van een 

samenhangende aanpak bij de besteding van het geld voor geestelijke zorg. Ik heb voor drie jaar 

een jaarlijks bedrag van € 100.000,- gereserveerd als subsidie voor de uitvoering van het in de 

motie genoemde projectplan voor een onafhankelijk en interlevensbeschouwelijk team van 

geestelijk verzorgers. Daarmee heb ik uitvoering gegeven aan deze motie. 

 

Motie-Jetten c.s. over batch 1588 

Met de Motie-Jetten c.s. (Kamerstuk 33529, nr. 479) is de regering verzocht met de regio in 

overleg te treden om huizen van de batch 1.588 waarvan de Mijnraad na 1 juli 2018 aangeeft dat 

sloop-nieuwbouw niet nodig is, op korte termijn perspectief te geven door gezamenlijk afspraken te 

maken waarmee deze bewoners alsnog de mogelijkheid krijgen hun huis te verbeteren op het 

gebied van leefbaarheid en verduurzaming. Op 11 maart jl. hebben de minister van BZK en ik met 

de vier betrokken gemeenten een convenant gesloten over versterking of herbouw van woningen in 

deze batch. Hiermee hebben wij uitvoering aan deze motie gegeven. 

 

Motie-Dik-Faber c.s. over versterking van zorginstellingen 

Met de Motie-Dik-Faber c.s. (Kamerstuk 33529, nr. 515) is de regering verzocht afspraken te 

maken over de versterking van zorginstellingen en de Kamer hierover te informeren. De minister 

van VWS heeft uw Kamer bij brief van 11 maart jl. geïnformeerd over het convenant met de 

betrokken partijen over dit onderwerp. Ik beschouw de motie daarmee als uitgevoerd. 

 

Motie-Van der Lee over een gebiedsgerichte aanpak 

Met de Motie-Van der Lee (Kamerstuk 33529, nr. 517) is de regering verzocht in overleg met de 

regionale bestuurders te bezien of het wenselijk is om vanuit het Rijk ondersteuning te bieden aan 

het ontwikkelen van gebiedsgerichte oplossingen en een nieuw perspectief dat duurzaam, sociaal 

en economisch vitaal is, bijvoorbeeld via de WRR. Om de regio optimaal gebruik te kunnen laten 

maken van de kennis en expertise die bij het Rijk aanwezig is, zal het Rijk niet enkel bij het 

opstarten, maar gedurende de duur van het programma betrokken zijn bij het Nationaal 

Programma Groningen. In overleg kan de regio gebruik maken van de kennis en expertise 

aanwezig bij het Rijk. In het bijgevoegde stuk ‘Een programma dat leeft’ komt deze samenwerking 

tot een nieuw perspectief voor Groningen goed naar voren. Ik beschouw de motie daarmee als 

uitgevoerd.  

 

Motie-Beckerman c.s. over geen verplichting tot cofinanciering voor provincie en gemeenten 

Met de Motie-Beckerman c.s. (Kamerstuk 33529, nr. 546) is de regering verzocht te regelen dat 

provincie en gemeenten niet verplicht worden tot cofinanciering in de programmalijn “Groningse 

kracht en trots”. Aan deze motie is uitvoering gegeven met het bijgevoegde bestuursakkoord NPG. 

Daarin is vastgelegd dat voor bovenlokale initiatieven ‘altijd’ sprake is van cofinanciering, maar dat 

bij lokale initiatieven ‘wordt gestreefd’ naar cofinanciering.  

 

Motie-Sienot c.s. over geen middelen uit het NPG inzetten voor schadeherstel 

Met de Motie-Sienot c.s. (Kamerstuk 33529, nr. 547) is de regering opgeroepen er voor te zorgen 

dat er geen middelen vanuit het NPG worden ingezet voor schadeherstel en/of versterking en alle 

bijkomende kosten bijvoorbeeld om de versterking optimaal in te passen in het gebied, alléén te 

financieren vanuit de daarvoor bestemde versterkingsmiddelen. Het uitgangspunt dat de kosten 

voor versterking waar dat nodig is voor de veiligheid worden betaald door NAM is herbevestigd. 

Daarnaast is in het bestuurlijk overleg van 11 maart jl. overeenstemming bereikt over een 

garantstelling van het Rijk aan gemeenten voor € 75 mln. euro voor eventuele ongedekte kosten 

voor fysieke inpassing van de versterking en proceskosten die zij aanvullend moeten maken. 

Hiermee geef in invulling aan deze motie. 

 

Motie-Van der Lee c.s. over een bouwdepot voor batch 1588 

Met de Motie-Van der Lee c.s. (Kamerstuk 33529, nr. 558) is de regering verzocht het instrument 

van een bouwdepot concreet voor batch 1.588 te bezien en daarover te rapporteren aan de Kamer. 



In het convenant 1588 is afgesproken dat gemeenten er voor kunnen kiezen om particuliere 

eigenaren gebruik te laten maken van een bouwdepot, rekening houdend met de geldende wet- en 

regelgeving en de rechten van de eigenaren van de woningen. Daarmee wordt uitvoering gegeven 

aan deze motie. Ik zal uw Kamer rapporteren over de voortgang. 

 

Motie-Agnes Mulder c.s. over de P50-groep informeren 

Met de Motie-Agnes Mulder c.s. (Kamerstuk 33529, nr. 567) is de regering verzocht met 

gemeenten af te stemmen dat zij samen met de NCG de bewoners van de p50-groep in de maand 

februari nog informeren, zodat met de bewoners van de betreffende huizen concrete afspraken 

worden gemaakt over het inplannen van de opname en beoordeling van hun woning en om, 

wanneer dit onvoldoende snel gebeurt, niet te aarzelen om vanuit haar verantwoordelijkheid voor 

de veiligheid haar bevoegdheden in te zetten om te bewerkstelligen dat zo snel mogelijk gestart 

wordt met het maken van afspraken met bewoners over de opname van de woning.  

Op dit moment wordt in alle gemeenten gestart met de opname en beoordeling van de eerste 

adressen die behoren tot de hoogste risicocategorie. De meeste gemeenten hebben hun bewoners 

hierover reeds geïnformeerd, op korte termijn zullen alle gemeenten dit doen. We delen met elkaar 

de urgentie om bewoners snel duidelijkheid te geven. Hiermee heb ik uitvoering gegeven aan deze 

motie. 

 

Motie-Sienot c.s. over het informeren van gemeenten over de kosten van versterking 

Met de Motie-Sienot c.s. (Kamerstuk 33529, nr. 576) is de regering verzocht om gemeenten te 

informeren over de kosten die met de versterking gepaard gaan, zodat inzicht komt in de totale 

beschikbare middelen die voor gebieden beschikbaar zijn voor versterking en gebiedsontwikkeling 

waardoor zij de kans krijgen deze te combineren zolang dat niet tot vertraging leidt bij het 

bereiken van veiligheid. In het bestuurlijk overleg van 11 maart jl. is overeenstemming bereikt 

over een garantstelling van het Rijk aan gemeenten voor € 75 mln. euro voor fysieke inpassing van 

de versterking en voor proceskosten die zij aanvullend moeten maken. Daarnaast is afgesproken 

dat Rijk en regio samen tot normbedragen komen, opdat van tevoren duidelijkheid bestaat over de 

budgetten. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan deze motie. 

 

Motie-Dik-Faber c.s. over middelen uit het regiofonds beschikbaar stellen voor geestelijke 

verzorging 

Met de motie-Dik-Faber c.s. (Kamerstuk 34957, nr. 38) is de regering verzocht vanuit het 

regiofonds voldoende middelen (1 ton op jaarbasis) beschikbaar te stellen voor geestelijke 

verzorging en de Kamer te informeren over de invulling van geestelijke verzorging in de komende 

jaren, waarbij het projectplan als uitgangspunt dient. Ik heb voor drie jaar een jaarlijks bedrag van 

€ 100.000,- gereserveerd als subsidie voor de uitvoering van het in de motie genoemde 

projectplan voor een onafhankelijk en interlevensbeschouwelijk team van geestelijk verzorgers. 

Daarmee heb ik uitvoering gegeven aan deze motie. 

 

Toezegging dialoog met burgers over NPG 

In het Algemeen Overleg Toekomst Groningen op 22 november 2018 heb ik aan het lid Dik-Faber 

(CU) toegezegd bij een volgend moment van communicatie met de Kamer over het NPG te laten 

weten hoe het met de dialoog met burgers staat. In de bijlage ‘Een programma dat groeit; 

afspraken over het Nationaal Programma Groningen’ komt dit onderwerp herhaaldelijk aan de orde. 

Ik wijs in het bijzonder op het uitgangspunt ‘Het programma is van iedereen’ op blz. 22-23 van dit 

stuk. Hiermee geef ik invulling aan deze toezegging. 


