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Geachte leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, 
 
In het Groningse aardbevingsgebied moet iedereen veilig kunnen wonen, werken 
en naar school gaan. Daarom werkt Nationaal Coördinator Groningen (NCG) hard 
aan het onderzoeken en versterken van woningen en gebouwen. NCG doet dat 
samen met de bewoners, gemeenten, provincie, woningcorporaties, 
maatschappelijke organisaties en de rijksoverheid.  
 
Boek Duurzaam herstel en versterking van woningen in Groningen 
Onlangs is het boek Duurzaam herstel en versterking van woningen in Groningen 
van bouwkundig specialist Sjoerd Nienhuys verschenen. Het boek bevat 
beschrijvingen van de oorzaken van scheuren in het metselwerk van woningen in 
de provincie Groningen door aardbevingen en de maatregelen om deze woningen 
weer robuust te maken.  
 
Voor de eerste kennismakingseditie van dit boek heeft NCG het drukwerk 
gefinancierd. Met dit boek hoopt NCG dat bewoners, bouwers en andere 
betrokkenen meer kennis en inzicht krijgen in de effecten van bevingen op 
gebouwen en de maatregelen om gebouwen in Groningen duurzaam te versterken. 
Mede daarom bied ik alle leden van de Kamercommissie een exemplaar van dit boek 
aan. De fysieke exemplaren van het boek worden naar uw Kamer gezonden. 
 
Uitnodiging voor een werkbezoek aan NCG 
Daarnaast nodig ik de leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken 
en Klimaat graag uit voor een bezoek aan NCG in Groningen. Met dit werkbezoek 
willen we de Kamerleden een kijkje geven in de keuken van het werk van NCG.  
 
Zo willen we de Kamercommissie inzicht geven in de processen, werkwijze en 
organisatie van NCG en de versterkingsopgave. Eventueel kunnen we ook een 
bezoek brengen aan versterkingsprojecten of in gesprek met bewonersbegeleiders, 
medewerkers, bouwers of bewoners. We treden graag in overleg om het bezoek 
vorm te geven volgens de wensen van de commissie.  
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Pagina 2 van 2 
 

Nationaal Coördinator 
Groningen 
 

 
Ons kenmerk 
NCG / 21227280 
 

Ik hoop van u te vernemen of u openstaat voor een werkbezoek aan Groningen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Spijkerman 
Algemeen directeur 
Nationaal Coördinator Groningen 
 


