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Geachte leden van de raad,
Op 9 december jl. zijn de leden van de Overleggroep Raad Aardbevingen / NPG bijgepraat
over de communicatie rond de bestuurlijke afspraken van 6 november 2020. Specifiek is
daarin benoemd dat het Versterkingsoverleg Groningen (VOG) op 7 december 2020 niet
akkoord is gegaan met het versturen van brieven voor de eigenaren in het zogenaamde
Blok A. Voornaamste reden hiervoor was dat de benodigde gegevens niet voldoende stabiel
werden geacht. Dit besluit is aan minister Ollongren (BZK) voorgelegd. Zij heeft te kennen
gegeven hier niet mee akkoord te gaan, alsnog de toezegging aan de Tweede Kamer wil
nakomen en er nog voor eind 2020 een brief naar deze doelgroep moet worden verstuurd.
Op 17 december 2020 heeft hierover een ingelast VOG plaatsgevonden. Besloten is in lijn
met de uitspraken van minister Ollongren dat er een algemene brief uitgaat in januari 2021,
met NCG als afzender. In deze brief van NCG staat de keuze beschreven voor het
doorgaan met de versterking op basis van een huidig versterkingsadvies of het aanvragen
van een herbeoordeling op basis van de nieuwste inzichten inclusief een vergoeding van
30.000 euro.
Op 18 december 2020 hebben wij aan de heer Spijkerman, conform regionale afspraak,
laten weten dat we voor een deel van de particuliere eigenaren in Kantens maatwerk willen
toepassen. De algemene brief stelt de eigenaren immers voor een keuze en ons voor een
dilemma aangezien het mogelijk gevolgen heeft voor onze gebiedsgerichte aanpak. Deze
situatie verdient een extra nauwkeurige aanpak waarin we juist graag het gesprek hierover
met de eigenaren willen aangaan. Deze specifieke groep krijgt in januari 2021 dan ook een
eigen brief van de gemeente, waarin we hen op hoofdlijn informeren over de betekenis van
de algemene brief en waarin we ze uitnodigen om in januari 2021 hierover met ons in
gesprek te gaan om ze te helpen een weloverwogen keuze te maken.

Hoogachtend,
Het college van B&W,

H.J. Bolding
burgemeester

Postbus 26

9980 AA Uithuizen

P.P.M. van Vilsteren
secretaris

088 345 8888

gemeente@hethogeland.nl

www.hethogeland.nl

Pagina 1/1

