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Bezorgd
Groningen
haalt uit
NAM
naar N
Johan de Veer
LOPPERSUM De provincie en de ne-

gen gemeenten in Noord-Groningen zijn diep bezorgd en verontwaardigd over de uitvoering van
belangrijke onderdelen van het
gaswinningsakkoord dat in januari
is afgesloten. Er is forse kritiek op
de NAM.
Dat blijkt uit een brandbrief van de
gezamenlijke overheden aan de
NAM. Ze betwijfelen of de NAM een
nieuwe uitvoeringsorganisatie aanstelt die is geworteld in de regio en
begripvol omgaat met complexe
schades, herstel van monumenten
en voor zoveel mogelijk banen in de
regio zorgt bij bouwwerkzaamheden.
Zaken die van groot belang worden geacht door de Dialoogtafel. Tegen de afspraak in zijn ze niet echter
verankerd in de gunningscriteria
voor de aanbesteding van de uitvoeringsorganisatie. Dit zogeheten Project Services Bureau (PSB) coördineert over enkele maanden de schade-afhandeling en de preventieve ingrepen aan de risicopanden in het
aardbevingsgebied.
Volgens gedeputeerde William
Moorlag en burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum zal een uitvoeringsorganisatie waarbij de regio
‘niet in de genen’ zit, onvoldoende in
staat zijn deze immense klus te ‘managen’. ,,We willen geen kil technisch
bureau, maar een organisatie die
mensen ontzorgt.’’ In de aardbevingsregio moeten 50.000 panden
zo snel mogelijk worden versterkt.
,,Als de bezetting van de uitvoeringsorganisatie voor een groot deel
van buiten de regio wordt ingevlogen, zal dat slecht vallen in de Groninger samenleving’’, stelt Moorlag.

‘Geen kil technisch
bureau, maar een
organisatie die
zorgen wegneemt’
,,En dat geldt nog meer wanneer de
uitvoerende werkzaamheden niet
ten goede komen aan versterking
van de regionale werkgelegenheid’’,
aldus Rodenboog.
Provincie en gemeenten halen
hard uit naar de NAM. Die zou de belofte om wensen van de regio mee te
nemen bij de aanbesteding niet zijn
nagekomen. ,,Inbreng en invloed
van de Dialoogtafel, bestaande uit
bewoners, bedrijfsleven, overheden
en instellingen, komen niet of onvoldoende uit de verf.’’
Provincie en gemeenten maken
zich grote zorgen over het tempo
waarin gebouwen preventief verstevigd gaan worden. De NAM stelt
voor, na een aanloopperiode, jaarlijks tussen de 2000 en 5000 panden
te versterken. In dat tempo duurt het
12 tot 27 jaar voordat alle gebouwen
tot de vereiste niveaus zijn verbeterd. Gezien het bekende risico op
een zware beving met veel impact,
noemen Moorlag en Rodenboog die
termijn te lang en dus onaanvaardbaar.
Verder stellen ze dat de 10 miljoen
euro voor de compensatie van extra
kosten bij nieuwbouw waarschijnlijk
niet genoeg is. Die kosten mogen beslist niet worden afgewenteld op
burgers en bedrijven, stellen de beide bestuurders. >> 2-3
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