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Groningen, 16 juni 2017 

Geachte Minister President, beste Mark, 

De VVD-Statenfractie heeft je in Tolbert eerder een manifest 
aangeboden en met de VVD stad Groningen hebben we een 
overleg in het torentje gehad over gaswinning en aardbe-
vingen. Vandaag spreken we elkaar hierover opnieuw in 
Groningen.  

Wij hebben als Statenfractie de afgelopen weken contact 
gezocht met een groot aantal (liberale) mensen en ze ge-
vraagd: " Als je één boodschap wilt meegeven aan de Minis-
ter President welke is dat dan ?" 
Dit kleine naslagwerk is de optelsom van die boodschappen. 
Het is niet compleet maar geeft ons inziens goed weer wat er 
in de nabije toekomst aan kansen ligt als we een liberale in-
steek kiezen. 

Mirjam Wulfse 
Fractievoorzitter VVD-Statenfractie Groningen 



Inbreng vanuit de Statenfractie  

Inzet op de kansen die er ontstaan vanwege de enorme ver-
sterkingsoperatie en alle investeringen staat voorop. Als er 
vanuit visie samengewerkt wordt, staat de provincie er over 
een aantal jaren veel beter voor. Daar werken we naartoe. 
Omdraaien van de werkwijze die nu wordt gehanteerd: niet 
probleem voor probleem oplossen, gemeente voor ge-
meente het wiel laten uitvinden, maar vanuit een samenhan-
gend plan met doorzettingsmacht bouwen aan een nieuwe 
provincie. 

De versterkingsoperatie die zich in Groningen ontrolt, heeft 
een enorme omvang en is zeer complex. Het is van groot 
belang dat er wordt gewerkt vanuit een visie op de toe-
komst. De provincie is de aangewezen bestuurslaag om die 
visie in samenwerking neer te zetten. 

Hoe ziet Groningen er over 15 tot 20 jaar uit en wat moeten 
we nú doen om dat te bereiken?  Welke instrumenten heb-
ben we daarbij nodig? Als we dat goed in beeld hebben 
kunnen we met alle kracht letterlijk bouwen aan het nieuwe 
energieke Groningen.  

Groningen zal voor een groot deel opnieuw worden inge-
richt en een voorbeeld zijn op het gebied van energieneu-
traal en aardbevingsveilig bouwen, digitalisering, zelfrijdend 
vervoer, een flexibele regionale economie, kinderen die 
kunnen programmeren, uitvinder van de " Groninger school" 
en de toekomstbestendigheid van zorg. Een dergelijk groot 
plan met een herinrichting vraagt om een sterk instrument 
met een wettelijke basis dat ervoor zorgt dat er in samen-



hang knopen doorgehakt kunnen worden. Groningen heeft 
zeer goede ervaringen met een speciale herinrichtingswet 
die in 1977 voor de Veenkoloniën is gemaakt. 
 
De VVD-Statenfractie is voorstander van zo'n Lex Specialis, 
die met doorzettingsmacht ook voor een enorme versnelling 
kan zorgen. De invulling van de wet kan nader bepaald wor-
den. 
De VVD-fractie acht aanvullende wet- en regelgeving nood-
zakelijk om het vertrouwen en het rechtszekerheidsgevoel 
van de inwoners te herstellen. 
 
Het instrument Lex Specialis wordt in ieder geval onder-
steund door: 
De VVD Statenfractie Groningen 
De VVD gemeenteraadsfracties  
VNO- NCW noord 
Waterschap Noorderzijlvest 
De digitale ondernemers  
Economic board Groningen 
BuildinG 
Diverse bouwondernemingen  



Inbreng vanuit VVD-fractie Groningen Stad: 

Naast een goede schadeafhandeling en versterking speelt 
het versterken bij nieuwbouw een grote rol in de stad. Per 
jaar worden er ongeveer 1500 woningen gebouwd. Er vesti-
gen zich veel bedrijven in de stad en de stad heeft een cen-
trumfunctie betreffende de voorzieningen onderwijs, zorg en 
cultuur. Stagnatie in nieuwbouw is de dood in de pot. Dat 
moet veranderen. Marktpartijen worden terughoudend en 
investeringen lijken achter te blijven.  
 
Om de stagnatie te stoppen is een goede nieuwe onafhan-
kelijke nieuwbouwregeling noodzakelijk. De NAM moet hier-
in niet mede bepalen. De regeling moet voor het hele NPR-
gebied gelden. Er moeten voldoende middelen zijn om de 
meerkosten te vergoeden. De vrijheid in bouwstijlen moet 
gegarandeerd blijven. De NCG moet deze regeling met wet-
telijke doorzettingsmacht kunnen uitvoeren.  



Inbreng vanuit VVD-fractie Loppersum: 

De impact van de versterking is immens groot. Dat betekent 
voor bepaalde groepen bewoners dat ze lange tijd in onze-
kerheid verkeren en met veel dilemma' s te maken krijgen: 
een bewoner krijgt gezinsuitbreiding, wil graag aanbouwen, 
maar komt op termijn in aanmerking voor versterking, moet 
hij aanbouwen, verkopen, afwachten?   
Hij zit eigenlijk klem want de onzekerheid duurt te lang. 
 
De gemeente zou daar een rol bij kunnen spelen door snel-
ler naar de staat van de woningen te kijken, maar er is een 
zekere begrijpelijke angst om grotere beslissingen te nemen 
en te spreken over sloop en verpaupering. Daarbij kan een 
visie op nieuwe inrichting van de hele provincie helpen. Een 
nieuwe herinrichtingswet is het aangewezen instrument. 

 

 



Inbreng vanuit VVD-fractie Midden Groningen: 

Het moet een feit worden dat alle schades die ten gevolge 
van mijnbouw zijn ontstaan, snel en ruimhartig vergoed wor-
den. 



Inbreng VVD-fracties de Marne, Winsum, Eemsmond, Be-
dum en Oldambt: 

Over het algemeen gaat er meer goed dan fout. De kennis 
groeit met de jaren, dat betekent dat er na de versterking 
van de geprioriteerde gebieden opnieuw prioriteiten ge-
steld moeten worden. 

Er zijn teveel  beeldbepalende panden in de gemeentes, 
daardoor wordt schadeafhandeling en versterking onnodig 
duur en is er sprake van onnodige vertraging. De bestem-
mingsplannen werken vertragend, met name bij de verster-
king. Met een speciale wet kunnen we deze problemen veel 
beter adresseren. De gemeente Oldambt wil aangemerkt 
worden als aardbevingsgebied. 

 



Inbreng vanuit VVD-fractie Delfzijl: 

In 95% van de gevallen gaat de schadeafhandeling goed. Er 
zijn ook mensen die in min of meer onbewoonbare huizen 
zitten en tot de complexe gevallen behoren. Vaak zitten ze 
financieel aan de grond. Dit bepaalt voor een groot deel de 
beeldvorming. Het zou erg helpen als oorzaken van schade 
veel duidelijker in beeld gebracht worden en complexe ge-
vallen echt sneller worden afgehandeld.  
 



Inbreng vanuit het Waterschap Noorderzijlvest: 

De afhandeling van de zeedijkversterking en aardbevings-
bestendig maken daarvan is goed opgelost. De NAM betaalt 
het aardbevingsdeel en de werkzaamheden zijn opgestart. 
Het waterschap ondersteunt de Lex Specialis. 
 



Inbreng vanuit BuildinG: 

Minder reguleren en meer aan de markt overlaten, dat is een 
goede inzet. 

Bij de versterkingsoperatie komen veel data naar voren. Er 
ontstaan mooie opdrachten voor het bedrijfsleven en er 
wordt nu in plukjes aanbesteed. De overheid zou dat wat 
minder kunnen reguleren en het bedrijfsleven meer per-
spectief kunnen geven door de bedrijven toe te staan zelf 
aanbiedingen te doen. Meer regie bij de bewoner en meer 
ruimte voor het bedrijfsleven kunnen bijvoorbeeld gereali-
seerd worden door een digitaal woonplatform waar bedrij-
ven op kunnen inschrijven.  

Ook de kennis- en ontwikkelingsplatformen zouden meer via 
open source kunnen ontstaan en minder via overheidsaan-
wijzingen.  De overheid mag de marktmeester zijn, die be-
kijkt of het er eerlijk aan toe gaat op de markt en wat minder 
bepalen en aanwijzen. Dat komt de kwaliteit én de ontwikke-
lingslanden en kenniseconomie ten goede.  
Het is daarnaast belangrijk om eerste goed te kijken wat je 
wilt bereiken en dan pas te verster-
ken. 
Een visie op de inrichting van het 
hele gebied is daarbij essentieel. 



Inbreng vanuit VNO NCW Noord: 

Het is absoluut nodig dat er een businessplan komt met een 
totale geïntegreerde aanpak die gesteund wordt door be-
woners en ondernemers. Er moet regie komen zodat het ge-
bied kan herstellen en er rust duidelijkheid komt voor de 
bewoners. Daarvoor is er een wettelijk kader nodig, waarin 
ook regels worden opgenomen voor de aankoop van vast-
goed.  
 
VNO-NCW noord richt zich op de energietransitie, waarbij zij 
samen met Gasunie, NIB, NAM en een aantal MKB-bedrijven 
van gas naar waterstof willen gaan.  



Inbreng vanuit de digitale ondernemers: 

Inzet op energietransitie in dé energieprovincie van Neder-
land.  

Onze bestaande energie-industrie verliest banen. Omvor-
ming van die industrie en inzet op energietransitie die we 
optuigen met internationale startups, zorgt voor behoud van 
banen, schept nieuwe banen, vergroot de export en draagt 
zo bij aan de regionale economie en welvaart in de regio. 
Verminderde gaswinning biedt kansen voor vergroening. De 
regio heeft voldoende plannen en kan nieuwe systemen en 
modellen op schaal testen. Versoepeling en verandering van 
regels rond het opwekken, opslaan en distribueren en verre-
kenen van energie is een instrument dat we daarbij goed 
kunnen gebruiken.  

 



Inbreng onafhankelijke stichting Economic Board Gronin-
gen: 

Een flinke impuls voor de economie via banen en meer be-
drijvigheid, gedreven door ondernemerschap en niet door 
subsidies.  

De board houdt zich bezig met een groeifonds voor bedrij-
ven, het stimuleren van ondernemerschap via onderwijs, een 
kennis- en innovatiecentrum voor aardbevingsbestendig 
bouwen (BuildinG), een test met 5G in ruraal gebied, profes-
sionalisering van toeristische ondernemers en acquisitie voor 
nieuwe bedrijven. 
  
De Economic Board Groningen bewijst hiermee dat er vol-
doende economische kansen liggen in het aardbevings-ge-
bied en dat met een kleine, efficiënte en resultaatgerichte 
club, onafhankelijk van, maar in samenwerking met overhe-
den zoals de provincie Groningen, de gemeenten in Noord-
Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), 
concrete resultaten worden behaald en perspectief wordt 
geboden aan inwoners en ondernemers in het aardbevings-
gebied.  

EBG is in principe een tijdelijk instrument, maar omdat niet 
alle economische uitdagingen van Noord-Groningen binnen 
5 jaar kunnen worden omgebogen, is het belangrijk dat EBG 
ook na 2020 wordt gecontinueerd voor het creëren van eco-
nomisch perspectief, maar belangrijker, dat ondernemers in 
het aardbevingsgebied een rol kunnen pakken bij de op-
bouw van hun eigen regio. 



Inbreng Remco Kouwenhoven, werkzaam bij  een bouw-
combinatie: 

Versnelling van procedures en besluiten doet recht aan in-
vesteringen die door bouwbedrijven o.a. in kennis zijn ge-
daan. Een aanpak, waarbij levensloopbestendig, duurzaam 
en aardbevingsbestendig in samenhang én gebiedsgericht 
(dus inspelend op krimp en leefbaarheid) aan te pakken. 
Ook SER noord Nederland pleit hiervoor. 

 



Aan deze bijdrage werkten mee: 

Mirjam Wulfse, Voorzitter VVD-Statenfractie Groningen  
Nico Bakker, Vice-fractievoorzitter VVD-Statenfractie Groningen  

Joost van Keulen, wethouder gemeente Groningen  
Jaap Borg, wethouder gemeente Midden-Groningen  
Hans Ronde, wethouder gemeente Delfzijl  
 
Bert-Jan Huizing, VVD-fractievoorzitter Loppersum 

Sabine Koebrugge, VVD-fractievoorzitter gemeente Groningen  
Johan van der Vis, VVD-fractievoorzitter gemeente De Marne  

Sietske Journée, VVD-fractievoorzitter gemeente Bedum 
Harry Jonkman, VVD-fractievoorzitter gemeente Winsum  
Lammert Westerhuis, VVD-fractievoorzitter gemeente Eemsmond  

Hiltsje Rijlaarsdam, VVD-fractievoorzitter gemeente Oldambt 
 
Eisse Luitjens, Dagelijks Bestuur Waterschap Noorderzijlvest 
Stef van der Ziel, digitale ondernemers  
Alfred Welink, VNO-NCW Noord 
Marco Smit, Economic Board Groningen 
Rolf Koops, BuildinG 
Remco Kouwenhoven, bouwcombinatie


