
Besluitenlijst Bestuurlijk Overleg Groningen 5 juni 2019 

 

Aanwezige bestuurders: 
Rijk:   Ministers Wiebes (EZK) en Ollongren (BZK) 
Regio:  Commisaris van de Koning Paas, gedeputeerde Staghouwer, Burgemeester Den 

Oudsten (Groningen), Burgemeester Hiemstra (Appingedam), Burgemeester 

Beukema (Delfzijl), Burgemeester Engels (Loppersum), Wethouder Schollema 
Loppersum), Wethouder Woortman (Midden-Groningen) 

NCG:  dhr. Spijkerman 
TCMG:  dhr. Kortmann  
MO’s:  dhr. Wigboldus en mw. Tops (Groninger Gasberaad) 
  dhr. Van der Knoop en Schorren (Groninger Bodembeweging) 

 

Onderwerp Besluit 

Maatregelenpakket 

versnellen 

versterken 

Het bestuurlijk overleg besluit alle maatregelen te treffen gericht op het 

versnellen van de versterkingsopgave, zoals opgenomen in de bijlage 1 

Overzicht Versnellingsmaatregelen onder deel A. Het betreft maatregelen 

met betrekking tot: 

• Het radicaal vereenvoudigen en versnellen van het proces met eigen 

regie bewoners; 

• Het vergroten van de uitvoeringscapaciteit, inclusief een Bouwakkoord 

Groningen; 

• Daadkrachtig besturen van de versnelling; 

• Het inrichten van één uitvoeringsorganisatie per 1 januari 2020; 

• Het zo snel mogelijk werken volgens het nieuwe publieke 

besturingsmodel; 

• Het verlenen van een operationeel mandaat aan NCG; 

• Het verlenen van crisismandaten.  

Voor het volgende bestuurlijk overleg worden deze maatregelen 

uitgewerkt in een concrete actielijst.  

Maatregelenpakket 

versnellen 

schadeafhandeling 

Het bestuurlijk overleg neemt kennis van de door de TCMG voorgestelde 

maatregelen, zoals opgenomen in bijlage 1 Overzicht 

Versnellingsmaatregelen onder deel B en in bijlage 2: brief van de 

voorzitter van de TCMG aan minister EZK betreffende maatregelen 

schadeafhandeling met betrekking tot: 

• De inzet van aannemersbedrijven; 

• Interne procesverbeteringen TCMG; 

• Regeling stuwmeer Groningen; 

• Afhandeling oude schadegevallen. 

Vóór 13 juni besluit de minister van EZK op basis van het voorstel van de 

voorzitter van de TCMG, de uitwisseling in het BO en nader onderzoek 

vóór welke datum schades moeten zijn gemeld om in aanmerking te 

komen voor de regeling stuwmeer Groningen.  

Voor openstaande oude schadegevallen is afgesproken dat als 

gedupeerden constateren dat NAM een uitspraak van de Arbiter niet vlot 

uitvoert, zij dit kunnen melden bij de Arbiter die dit signaal naar het 

ministerie van EZK doorgeleidt. 

Maatregelenpakket 

ondersteuning van 

bewoners 

 

Het bestuurlijk overleg besluit de maatregelen te treffen gericht op de 

financiële en sociaal/emotionele ondersteuning van bewoners, zoals 

opgenomen in bijlage 1 Overzicht Versnellingsmaatregelen onder deel C: 

• Gedeeld wordt dat er een regeling moet komen die tegemoet komt 

aan het uitgangspunt dat inwoners niet opgesloten zitten in hun huis. 

Dit kan door het verlengen van het Koopinstrument tot en met 2024 

dan wel een alternatieve maatregel. NCG doet hiertoe een voorstel 

voor het volgende bestuurlijk overleg;  

• Continuering Nieuwbouwregeling na 1 juli 2019. Minister EZK werkt 

hiertoe een voorstel uit; 



• Voortzetting van de waardevermeerderingsregeling 

(duurzaamheidsmaatregelen voor schade en versterken); 

• Extra 5,4 mln voor inzet van aardbevingscoaches (50/50 financiering 

door rijk en regio);  

• Start loket waardedalingsregeling in 2019 ten behoeve van de 

inschrijving. De regio biedt aan om SNN een voorschot waardedaling 

uit te laten betalen. Aangezien dit operationeel en administratief een 

forse opgave is, wordt afgesproken om gezamenlijk te verkennen of 

het mogelijk is een voorschot nog dit jaar uit te keren.  

Versnellen afbouw 

gaswinning 

Het bestuurlijk overleg neemt kennis van de huidige en potentiële 

maatregelen voor de afbouw van de gaswinning, zoals ook toegelicht in  

overzicht (potentiële) maatregelen, deel C:  

• Reduceren vraag; 

• Vergroten capaciteit. 

Overig  • Er komt een volgend BO voor het zomerreces in kleine setting.  

• De volgende acties worden uitgewerkt en staan op de agenda van het 

volgende BO: 

o Uitwerking versnellingsteam om versnellingspakket te 

realiseren (trekker: regio/BZK); 

o Uitwerking maatregelen versnellingspakket in concrete acties, 

planning en trekkers (trekker EZK/BZK); 

o Voorschot waardedalingsregeling (trekker regio/EZK); 

o Voorstel overlegstructuur rijk/regio inclusief betrokkenheid 

MO’s (trekker regio); 

o Voorstel voor versterken industrie (trekker: regio);  

o Analyse of het besluit versterken aanpassing behoeft (actie 

EZK/BZK). 

  
Bijlage 1: Overzicht Versnellingsmaatregelen versie 3 juni 2019 
Bijlage 2: Brief dd 31 mei 2019 van de voorzitter van de TCMG aan minister EZK 
 

 


