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Bijlage: uitvoering moties en toezeggingen versterking Groningen 

 

Motie-Beckerman c.s. over een versterkingsaanpak met zeggenschap van dorpen  

Met de motie-Beckerman c.s. (Kamerstuk 33529, nr. 431) is de regering verzocht over te gaan 

tot een versterkingsaanpak zonder de NAM maar met zeggenschap van de betreffende 

dorpen. De overeenkomst die als bijlage gaat bij deze brief maakt verdere invulling van de 

versterkingsoperatie zonder directe betrokkenheid van NAM mogelijk. Zoals ook aangegeven in 

mijn brief op 6 november jl. (Kamerstuk 33529, nr. 532), werkt de NCG binnen de kaders van 

de bestuurlijke afspraken samen met gemeenten de aanpak op lokaal niveau en verder uit. In 

hoofdstuk 2 van het plan van aanpak wordt nader ingegaan op de betrokkenheid van de lokale 

stuurgroepen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de betreffende motie.  

 

Motie-Jetten c.s. over de versterkingsoperatie onafhankelijk van NAM inrichten 

Met de motie-Jetten c.s. (Kamerstuk 33529, nr. 443) is de regering verzocht met de regio en de 

Nationaal Coördinator Groningen tot een overeenkomst te komen waarbij de 

versterkingsoperatie onafhankelijk van de NAM wordt ingericht. De overeenkomst die als bijlage 

bij deze brief gaat, regelt dat de versterkingsoperatie zonder betrokkenheid van NAM verder kan 

worden vormgegeven. Hiermee beschouw ik deze motie als ingevuld. Aan de governance van 

een publieke versterkingsoperatie geef ik de komende periode samen met de regio invulling. 

 

Motie-Yeşilgöz-Zegerius c.s. over bewoners centraal stellen bij versterkingsaanpak  

Met de motie-Yeşilgöz-Zegerius c.s. (Kamerstuk 33529, nr. 483) is de regering opgeroepen om 

bewoners centraal te stellen en hen zo optimaal mogelijk te betrekken in de versterkingsaanpak 

inclusief keuzevrijheid in wijze waarop versterkt wordt. Dit is ook een belangrijk uitgangspunt 

van het advies van de Mijnraad. In hoofdstuk 8 van het plan van aanpak ‘Veiligheid voorop en 

de bewoner centraal’ wordt de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven toegelicht.  

 
Motie-Sazias c.s. over de dialoog met bewoners 

Met de motie-Sazias c.s. (Kamerstuk 33529, nr. 511) is de regering verzocht te bewerkstelligen 

dat dialogen over versterking zodanig worden gevoerd, dat de betreffende bewoners zich op 

gelijkwaardige wijze gehoord voelen. In het hoofdstuk ‘Dialoog met woningeigenaren’ van plan 

van aanpak wordt uitgebreid ingegaan op de invulling hiervan. Hiermee geef ik uitvoering aan 

deze motie. 

 

Motie-Yeşilgöz-Zegerius c.s. over betalen van de rekening voor versterking door NAM 
Met de motie-Yesilgöz-Zegerius c.s. (Kamerstuk 33529, nr. 520) is de regering verzocht ervoor 
zorg te dragen dat de rekening voor alle huizen die versterkt worden op basis van 

verwachtingswaarde + onzekerheidsmarge betaald wordt door NAM. Dit wordt met bijgesloten 
overeenkomst geregeld. Deze motie beschouw ik daarmee als uitgevoerd.  

 

Toezegging dat NAM ook blijft betalen voor de kosten van versterking van onveilige woningen 

als daar niet een inspectie aan vooraf gaat. 
Bij de behandeling van het wetsvoorstel wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet (34 
957, 3e termijn, 5 juli 2018) heb ik toegezegd bij de uitwerking van de versterkingsaanpak mee 
te nemen dat NAM ook blijft betalen voor de kosten van versterking van onveilige woningen als 
daar niet een inspectie aan vooraf gaat. De bijgevoegde overeenkomst geeft ruimte om de 
invulling van het versterkingsbeleid samen met de regionale partijen vorm te geven zonder dat 

betrokkenheid van NAM hiervoor vereist is en dekt de benodigde versterking voor alle gebouwen 
in het aardbevingsgebied. Hiermee beschouw ik deze toezegging ingevuld.  

 

Toezegging plan van aanpak voor versterking van onveilige woningen en aanpak van huizen die 

in de onzekerheidsmarge zitten.  

In het debat over Groningen op 5 juli 2018 heb ik toegezegd met een plan van aanpak voor de 

versterking van onveilige woningen en de aanpak van de huizen die in de onzekerheidsmarge 

zitten. Het plan van aanpak ‘Veiligheid voorop en de bewoner centraal’ van de NCG, dat als 

bijlage gaat bij deze brief, voorziet hierin.  
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Toezegging dat NAM ook blijft betalen voor de kosten van versterking van onveilige woningen 

als daar niet een inspectie aan vooraf gaat. 

Bij de behandeling van het wetsvoorstel wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet (34 
957, 3e termijn, 5 juli 2018) heb ik toegezegd bij de uitwerking van de versterkingsaanpak mee 
te nemen dat NAM ook blijft betalen voor de kosten van versterking van onveilige woningen als 
daar niet een inspectie aan vooraf gaat. In het plan van aanpak staat, conform afspraken met 

de regio, dat aan eventuele versterking altijd een opname voorafgaat. Bijgevoegde 
overeenkomst geeft ruimte om de invulling van het versterkingsbeleid in overleg met de 
regionale partijen vorm te geven zonder dat directe betrokkenheid van NAM hiervoor vereist is 
en dekt de benodigde versterking voor alle gebouwen in het aardbevingsgebied. Daarmee 
beschouw ik deze toezegging als ingevuld. 

 
Toezegging de Tweede Kamer te informeren over de nieuwe aanpak van versterking van 
woningen  

De minister-president heeft in de Algemene Politieke Beschouwingen op 19 en 21 september 
2018 in uw Kamer toegezegd dat ik de Kamer zal informeren over de nieuwe aanpak voor 
versterking van woningen in Groningen, waarbij de verschillende cohorten woningen op een rij 
worden gezet, inclusief de oude en de nieuwe situatie. Het plan van aanpak dat als bijlage gaat 
bij deze brief voorziet hierin, waarbij onder meer in de hoofdstukken 4 en 8 wordt ingegaan op 

de betekenis van de aanpak voor de verschillende groepen gebouwen. Hiermee geef ik invulling 

aan deze toezegging. 

 

 

 

 


