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In uw vergadering van 19 november 2015 is het “Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020” (MJP) van de Nationaal Coördinator Groningen, de heer Hans Alders,
behandeld.
Naar aanleiding daarvan heeft u een tweetal moties aangenomen. Die zijn doorgeleid naar de NCG. In
het definitieve programma van de Nationaal Coördinator is daarvan weerslag te vinden, met name daar
waar het de financiering van de versterking van de schoolgebouwen betreft. Dat definitieve programma
heeft u van ons ontvangen. De Tweede Kamer behandelt het concept-MJP op 26 januari aanstaande.
Het stuk bevat een samenhangend pakket aan voorstellen en maatregelen dat tot doel heeft de
aardbevingsregio én veilig én toekomstbestendig én duurzamer te maken. Het MJP is tot stand gekomen
na consultatie van regionale overheden, maatschappelijke organisaties, bewoners van de regio en andere,
bij de bevingsproblematiek betrokken stakeholders.
Ons college vindt de door de Nationaal Coördinator voorgestelde lijn in algemene zin een bemoedigende. Aan de hand van die lijn kan, hoewel het van alle betrokken partijen een enorme inspanning
vergt, weer toekomstperspectief voor de aardbevingsregio en de inwoners worden verkregen.
Ons college ontkomt evenwel ook niet aan de constatering dat er nog vragen en haken en ogen zijn.
Zo is er nog steeds geen sprake van eenduidige uitkomsten van (wetenschappelijke) onderzoeken. De
rapporten van de afgelopen maanden zijn in conclusies en aanbevelingen voor het gebied buiten het
zogenaamd episch centrum niet congruent. Die onduidelijkheid voedt onzekerheid en zorg. Wij noemen
in dit verband de meest recente rapporten van de “Commissie Meijdam” en het Staatstoezicht op de
Mijnen. Die rapporten zijn recent digitaal aan u verstrekt.
Dat is eerder gebeurd met de zogenaamde contourenkaart van het KNMI en het risicorapport van de
NAM. Juist dan moet de onzekerheid over de financiering van versterkingsprogramma’s, we noemen in
dit verband die voor onze scholen, worden weggenomen. Ook hier kan een ruimhartige opstelling van
de regering een goede bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen.
Die bijdrage geeft de minister van Economische Zaken ook niet met de stopzetting van de zogenaamde
‘waardevermeerderingsregeling’. Wij vinden dit een gemiste kans: die regeling draagt ertoe bij dat er
meer evenwicht ontstaat tussen de lusten en de lasten voor de inwoners van het gebied waar het de
gaswinning betreft, zoals eerder ook door de “Commissie Meijer” bepleit.
Met inachtneming van deze kanttekeningen stellen wij u voor kennis te nemen van de huidige stand van
zaken rond het meerjarenprogramma.
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