




















Wat is het MJVP?

Gezamenlijke afspraken van gemeenten over 
capaciteitsverdeling, hoe wordt geprioriteerd, 

besluitvorming en communicatie voor de duur van 
de operatie. 

Dit is vastgesteld in het VOG op 8 November

Regionaal meerjarenbeeld

Onderdeel van het Lokaal Plan van Aanpak, 
bestaande uit een prioritering voor de uitvoering 

en een vertaling naar de wenselijke volgorde 
waarin straten/dorpen/wijken aangepakt worden 

voor de duur van de  operatie. 

Lokaal meerjarenbeeld

De vertaling van de geprioriteerde wijken, 
buurten en straten naar een planning op kwartaal 

niveau voor de duur van de operatie. 

Meerjaren uitvoeringsplanning







• Doel: 

• Delen cijfermatige stand van zaken Plan van Aanpak Midden-Groningen

• Duiden van de cijfers

• context:

• Knip in opname/ beoordeling en ontwerp en realisatie per gebied/ dorp

• Toelichting impact bestuurlijke afspraken op PvA (typologie en herbeoordeling)

• Steendam/ Tjuchem kent eigen plan

• 493 van de 3182 (15,5%) adressen zijn afgerond waarvan 395 gelijk op norm

Doel bijeenkomst
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Deze presentatie gaat in op de “harde” cijfers van de versterkingsoperatie. Het is van belang om te benoemen dat achter 
deze wereld van cijfers kwetsbare, betrokken, boze, blije, onzekere, tevreden bewoners/ eigenaren nadrukkelijk in beeld 
zijn. Geen adres is gelijk. Ieder huisje heeft zijn spreekwoordelijke kruisje

Ondanks alle veranderingen blijven de bewoners begeleiders intensief in contact. De algemene tendens is dat het te lang 
duurt, er veel veranderingen zijn, het soms onduidelijk is, maar we in gesprek zijn en blijven. Vanuit de relatie met bewoners 
en in samenwerking met de gemeente Midden-Groningen

Waar werken we aan

• NCG geeft Groningers binnen een helder tijdsbestek duidelijkheid of hun pand in het aardbevingsgebied voldoet aan de 
geldende veiligheidsnorm. Indien nodig versterken wij deze panden binnen afgesproken kaders en termijnen zodat 
Groningers veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan in het aardbevingsgebied. 

• NCG wil een betrouwbare en slagvaardige uitvoeringsorganisatie zijn. Samen met inwoners, overheden, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven werken we aan de veiligheid van Groningers in het aardbevingsgebied.

• NCG zorgt ervoor dat Groningers uiterlijk in 2023 duidelijkheid hebben of hun pand voldoet aan de veiligheidsnorm en dat 
in samenspraak met gemeenten, bewoners en eigenaren in 2028 alle noodzakelijke versterkingen zijn afgerond. In 
Midden-Groningen heeft 89% in 2022 deze duidelijkheid. In 2023 is dit 100%

Het verhaal achter de cijfers
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Plan van Aanpak 2021*/2022

• Opdracht aan NCG 

• De opdracht (PvA) 2021*/2022 die door de Gemeenteraad is geaccordeerd is getoetst op haalbaarheid door NCG 

en aangenomen.

• Totaal aantal adressen Midden-Groningen 3182

• 2021*/2022 in opname en beoordeling 1036

• Overige 353 adressen opname en beoordeling in 2023 of zoveel eerder als mogelijk

• 1793 hebben een opname en beoordeling gehad

• 2021*/2022 in ontwerp en realisatie 351

• Overig 1992 adressen ontwerp en realisatie in 2023 t/m 2028 conform MJVP

• 839 adressen in ontwerp of uitvoering uit Plannen van aanpak 2020 en eerder waarvan 493 afgerond



Doorkijkje per woonplaats of cluster van woonplaatsen
(mondelinge toelichting)

• Overschild
• Steendam/ Tjuchem
• Lageland/ Luddeweer
• Siddeburen (kern en buitengebied)
• Slochteren/ Schildwolde/ Hellum
• Overige gebieden



Opname en beoordeling (doorlooptijd 6 weken tot 9 maanden)

Programma beoordeling 2021*/2022

PvA in opdracht/ gerealiseerd

Froombosch 4 4 100,0%

Harkstede 35 35 100,0%

Hellum 82 81 98,8%

Hoogezand 28 28 100,0%

Kolham 1 1 100,0%

Lageland 1 1 100,0%
Luddeweer

Muntendam 2 2 100,0%

Noordbroek 280 279 99,6%
Overschild

Sappemeer 30 30 100,0%

Scharmer 1 1 100,0%

Schildwolde 65 13 20,0%

Siddeburen 432 432 100,0%

Slochteren 69 67 97,1%
Tripscompagnie

Zuidbroek 6 6 100,0%

Midden-Groningen 1036 980 94,6%



Ontwerp en realisatie opdracht 2021*/2022 
(doorlooptijd 6 maanden – 30 maanden)
Totaal Programma Ontwerp en realisatie

PvA in opdracht
Froombosch 1 0,0%
Harkstede
Hellum 16 12 75,0%
Hoogezand
Kolham
Lageland 14 12 85,7%
Luddeweer 11 9 81,8%
Muntendam
Noordbroek 15 9 60,0%
Overschild 58 55 94,8%
Scharmer 3 2 66,7%
Sappemeer
Schildwolde 28 5 17,9%
Siddeburen 60 14 23,3%
Slochteren 141 90 63,8%

Tripscompagnie 1 1 100,0%
Zuidbroek 3 0,0%

Midden-Groningen 351 209 59,5%



Prognose

• Veel adressen in het PvA 2021*/2022 zijn in zogenaamd buitengebied, nauwelijks 
seriewerk. Dat wil zeggen dat we realistisch moeten zijn en tijd moeten nemen voor de 
ontwerpfase die gemiddeld genomen langer duurt bij unieke adressen. Wel leveren we 
adressen op uit eerdere gestarte projecten in onder andere Steendam/ Tjuchem en 
Overschild.

• We zijn in opdracht van de gemeente begonnen nabij de kern van het aardbevingsgebied. 
Denk aan Overschild en Steendam/ Tjuchem. We ervaren nu dat we verder van de kern 
komen en veel adressen op norm (veilig) zijn. Met andere woorden, daar is geen 
versterking nodig. 

• Op basis van bovenstaande verwachten we in 2022 flink wat adressen af te kunnen ronden 
en die inwoners daarmee de gevraagde veiligheid te kunnen bieden.







• Funderingsproblematiek bij versterking. Vooruitlopend 
op bredere aanpak per adres bekijken. Speelt m.n. in 
buitengebied Overschild

• Batch 1588: aanvullende afspraken zijn verbetering. 
Maar maatwerk blijft nodig.

• Mede door hernormeringen blijven er in gebieden 
verschillende kaders (versies NPR) toegepast. 
Voorbeeld Slochteren en Siddeburen. 

• Aandacht voor impact van de uitvoering op de omgeving 
via BLVC-plannen.

• Samenwerking met corporaties, bijvoorbeeld in 
Slochteren.

• Samenwerking met NCG
• Tijdelijke huisvesting blijft aandachtspunt. Lange 

doorloop.
• Aandacht voor vastgelopen dossiers: Interventieteam

20 januari 2022Presentatie aan de gemeenteraad23

Ontwikkelingen bij 
versterking
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