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1. Voorstel 

 het Lokaal Plan van Aanpak Versterking 2020 Midden-Groningen vast te stellen. 

 Het college te mandateren om aanpassingen op het Lokaal Plan van Aanpak 2020 te doen. 

 

2. Inleiding 

Sinds 2019 vormt het Lokaal Plan van Aanpak de basis voor het versterkingsprogramma per 

gemeente. In het Lokaal Plan van Aanpak schrijft de gemeente op welke panden er in het lopende 

jaar worden opgenomen en beoordeeld. Dit proces vindt plaats op basis van het Besluit Versterking 

Gebouwen Groningen dat de minister van EZK heeft genomen op 20 mei 2019. Dit Besluit is de 

voorloper van de Tijdelijke Wet Groningen, onderdeel Versterken. 

Er wordt jaarlijks een nieuw Lokaal Plan van Aanpak vastgesteld door de gemeente, zodat jaarlijks 

kan worden bijgestuurd in prioritering en ook in de juiste benutting van de capaciteit. In het Lokaal 

Plan van Aanpak 2020 is opgeschreven hoe we de schaarse capaciteit voor opname en (met name) 

beoordeling van gebouwen willen inzetten in onze gemeente in 2020.    

3. Publiekssamenvatting 

In het Lokaal Plan van Aanpak 2020 is opgenomen hoe het programma voor de opname en 

beoordeling van gebouwen er in 2020 uitziet. Dit programma is tot stand gekomen in regionale 

afstemming. Daarbij is de beperkte beschikbare capaciteit voor opname en beoordeling het 

uitgangspunt geweest. We hebben gezocht naar een manier om de beperkte capaciteit zo efficiënt 

mogelijk in te zetten met voldoende aandacht voor ruimtelijke en maatschappelijke samenhang.  

 



   

 Pagina: 2 van 6 

 Datum: 16 maart 2020 

 Zaak: 2020-008653 

 

 

4. Bevoegdheid van de raad 

In het Besluit Versterking Gebouwen Groningen staat dat de gemeenteraad een plan van aanpak 

voor de versterking kan vaststellen (artikel 6 lid 1 van het Besluit) en na goedkeuring door de 

inspecteur-generaal der mijnen (SodM) kan indienen bij de uitvoeringsorganisatie (NCG). De 

gemeenteraad kan beslissen dat het college van burgemeester en wethouders het plan kan 

vaststellen en indienen. 

Het opstellen van het Lokaal Plan van Aanpak is een langdurig proces. Zowel het grip krijgen op de 

informatie (welke gebouwen zijn in beeld, wat is de beschikbare capaciteit, welke gebouwen zijn 

al beoordeeld en welke nog niet) alsmede de regionale afstemming over deze informatie is 

tijdrovend. En daarmee is er ook voor de feitelijke vaststelling per gemeente al zoveel afgestemd, 

dat wijzigingen niet wenselijk zijn en onmiddellijk leiden tot uitvoeringsproblemen. Vanwege de 

grote tijdsdruk en de langdurige aanbestedingsprocedures bij het rijk, is vooruitlopend op de 

daadwerkelijke vaststelling al opdracht gegeven voor het opnemen en beoordelen van de adressen 

zoals opgenomen in het Lokaal Plan van Aanpak.  

Wij stellen voor om eventuele wijzigingen op het Lokaal Plan van Aanpak, bijvoorbeeld als gevolg 

van nieuwe inzichten vanuit de HRA 2020, en ook de inzet van de beoordelingscapaciteit voor 

bijzondere situaties (10 technische beoordelingen), te mandateren aan het college. Daarbij moeten 

we ons realiseren dat adressen die nu worden toegevoegd, met uitzondering van de capaciteit voor 

bijzondere situaties, pas na maanden kunnen worden ingevoegd. Het werk voor de komende 

maanden ligt zo goed als vast in volgorde en samenhang. Het college zal steeds direct de raad per 

raadsbrief informeren als toepassing van het mandaat aan de orde is. 

5. Beoogd effect 

Het Lokaal Plan van Aanpak 2020 geeft weer welke en hoeveel gebouwen er in 2020 worden 

opgenomen en beoordeeld. Het uiteindelijke doel hiervan is dat onze inwoners veilig in deze 

gebouwen kunnen wonen, werken en recreëren. Wij willen dat de versterking niet enkel als een 

technische exercitie wordt uitgevoerd, maar dat er voldoende aandacht is voor de mensen die in de 

gebouwen wonen, werken en recreëren.  

6. Historische context 

De gevolgen van de gaswinning en in het bijzonder de versterking van gebouwen, kent een roerige 

historie. Er zijn veel verschillende inzichten geweest over hoe de versterking het beste te 

organiseren is en ook de scope en context is in het verleden meerdere keren gewijzigd. Dat maakt 

het ingewikkeld om in enkele regels de historische context te schetsen.  

Tot medio 2018 was het versterkingsprogramma onderdeel van het Meerjarenplan 

Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen (MJP) van de NCG. In de jaarlijkse bijstelling van dit 

MJP werd ook de versterkingsopgave bijgesteld. Het uitgangspunt daarbij was enerzijds 

risicogericht (focus op rijwoningen en tweekappers), maar ook gebiedsgericht (er werden 

prioritaire gebieden aangewezen waar alle gebouwen werden beoordeeld).   

In maart 2018 besloot het kabinet de gaswinning versneld omlaag te brengen en binnen afzienbare 

termijn stop te zetten. Omdat dit gevolgen zou kunnen hebben voor de versterkingsopgave besloot 

de minister van EZK dat de aanpak van de versterking drastisch moest veranderen. Er moest meer 
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risicogericht worden beoordeeld en meer rekening worden gehouden met de afnemende risico’s als 

gevolg van de dalende gaswinning. Dit zorgde ervoor dat het Hazard & Risk Assessment model (HRA-

model) voor het ministerie leidend werd om te bepalen welke gebouwen beoordeeld zouden 

moeten worden. Over het vervolg van het bestaande versterkingsprogramma werden bestuurlijke 

afspraken gemaakt.    

Al snel bleek de aanpak die de minister voor ogen had niet werkbaar. De uitkomsten van het HRA-

model waren te instabiel om uitspraken over individuele panden te kunnen doen en ook de 

negatieve maatschappelijke gevolgen van het voorgenomen systeem werden steeds duidelijker. In 

de Lokale Plannen van Aanpak 2019 hebben de gemeenten geprobeerd om binnen de nieuwe 

randvoorwaarden een zo goed mogelijke aanpak te realiseren.  

 

Helaas leidde de gewijzigde aanpak tot een drastische afname van de beschikbare capaciteit in 

opname en beoordeling. De verschillende bureaus die hiervoor mensen in dienst hadden genomen 

kregen onvoldoende opdrachten uitgereikt van het ministerie van EZK. Hierdoor kregen zij 

onvoldoende continuïteit in hun bedrijfsvoering, waardoor zij zich op andere opdrachten zijn gaan 

richten. Dit had een grote leegloop tot gevolg, waardoor de in 2019 voorgenomen opnames en 

beoordelingen grotendeels niet konden plaatsvinden.  

 

Het gehele proces om in 2019 de versterking vlot te trekken is uiterst moeizaam en taai gebleken. 

Dit heeft er enerzijds toe geleid dat er een versnellingspakket is opgesteld met een aantal 

maatregelen om het proces van opname, beoordelen en uitvoeren te versnellen en om de 

vertraging toch nog enigszins te verzachten en de gevolgen te beperken. Dit pakket is op dit 

moment nog niet volledig operationeel. De onderdelen die dat wel zijn, zijn benoemd in het Lokaal 

Plan van Aanpak.  

 

En anderzijds zorgde de ervaring uit 2019 ervoor dat de gemeenten gezamenlijk de beperkte 

capaciteit voor opname en beoordeling als uitgangspunt hebben genomen voor hun Lokale Plannen 

van Aanpak 2020. 

 

De veranderde rolverdeling tussen CVW, NCG en overheid heeft in het najaar van 2019 geleid tot 

een grote reorganisatie om te komen tot de nieuwe uitvoeringsorganisatie NCG. Het heeft in alle 

kranten gestaan dat dit een grote, complexe en ingrijpende operatie is waardoor de uitvoering 

helaas opnieuw vertraging oploopt.  

 

7. Argumenten 

Uitgangspunt van dit Lokaal Plan van Aanpak is de beperkte capaciteit voor opnamen en 

beoordelingen. Met name de capaciteit voor beoordelingen is zeer beperkt. Voor onze gemeente is 

in 2020 ruimte voor 120 unieke technische beoordelingen. En dat terwijl begin 2020 nog ruim 2.300 

van de 3.070 adressen in onze scope beoordeeld moeten worden. Daarom willen we deze beperkte 

capaciteit zo efficiënt mogelijk inzetten. We weten dat bij sommige gebouwtypen met één 

technische beoordeling meer adressen beoordeeld kunnen worden. Dit betreft vooral rijwoningen 

en tweekappers. Daarom hebben we in ons Lokaal Plan van Aanpak opgenomen dat we een deel van 

de beschikbare beoordelingscapaciteit willen inzetten voor vrijstaande gebouwen met een 

verhoogd risicoprofiel en een deel willen inzetten voor rijwoningen en tweekappers met 

verschillende risicoprofielen. We noemen dit “sneller meer veilig”. Daarmee kunnen we 
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uiteindelijk met 120 technische beoordeling 555 adressen beoordelen in 2020. 

Daarbij willen we naast deze technische efficiëntie, ook kijken naar de maatschappelijke en 

ruimtelijke samenhang. Daarom willen we de beoordelingen in gebiedsclusters laten plaatsvinden. 

Dit gaat om de dorpen Lageland en Luddeweer en aaneengesloten gebieden in Slochteren en 

Siddeburen. Deels gaat dit om dorpen / gebieden waar het opnemen (inspecteren) van woningen al 

in 2017 en 2018 plaatsvond. Daarmee geven we ook invulling aan onze doelstelling om bij alle 

adressen waar in het verleden een opname of inspectie heeft plaatsgevonden ook een beoordeling 

te doen.  

8. Kanttekeningen en risico’s 

We focussen ons sterk op de planning en verdeling van de beschikbare capaciteit van de 

beoordelingen. Dat is logisch omdat deze capaciteit op dit moment de flessenhals vormt in het 

versterkingsprogramma. We hebben daarnaast ook de beschikbare opname capaciteit verdeeld. Die 

capaciteit is veel groter dan die voor beoordeling. Toch hebben we een groot deel hiervan belegd. 

De reden hiervoor is dat we verwachten dat de panden die we in 2020 gaan opnemen grotendeels in 

2021 worden beoordeeld. Daarbij gaan we ervan uit dat de beoordelingscapaciteit in 2021 groter is 

dan die in 2020 en bovendien gaan we ervan uit dat er dan meer versnellingsmaatregelen 

operationeel zijn. Als onze aannames niet kloppen ontstaat het risico op een (nieuw) stuwmeer van 

opgenomen adressen en een achterblijvende beoordeling.  

De fasen planvorming en uitvoering volgen na de beoordelingsfase. Deze worden in het Lokaal Plan 

van Aanpak wel benoemd, maar niet in de tijd gezet. De reden hiervoor is dat deze fasen erg 

afhankelijk zijn van de eigen wensen en snelheid van de verschillende eigenaren en anderzijds van 

een heleboel randvoorwaardelijke zaken. Een groot deel hiervan is in het hoofdstuk risico’s van het 

Lokaal Plan van Aanpak benoemd.  

Wij constateren dat we weliswaar meer grip hebben op de cijfers en op het proces dat hoort bij de 

versterkingsaanpak, maar desondanks worden wij nog dagelijks geconfronteerd met zaken en 

ontwikkelingen die wij niet hadden voorzien. Zo zien we dat het proces vanaf opdrachtverlening 

aan de bureaus voor het doen van opname en beoordeling tot aan de oplevering van de 

versterkingsadviezen aan de eigenaren langer duurt dan afgesproken. Mede daardoor hebben we in 

2020 ook te maken met het inlopen van achterstanden. Een deel van het in opdracht gegeven 

beoordelingsprogramma uit 2019 vindt feitelijk pas plaats in 2020. Datzelfde geldt voor een deel 

van de opdrachten voor opnames uit 2019.  

Daarbij worden we ook regelmatig geconfronteerd met besluiten van de ministeries die gevolgen 

hebben voor de uitvoering. Zo leidt de voortdurende aanpassing van de NPR tot verschillen in 

uitkomst waarop wij onvoldoende kunnen sturen en waardoor de uitlegbaarheid en het 

maatschappelijk draagvlak te lijden heeft. De afgelopen periode werden wij geconfronteerd met 

het besluit van de minister van EZK over het hanteren van tijdvakken binnen de huidige NPR en 

voor komende zomer is een volgende aanpassing van de NPR aangekondigd. Onze inzet is erop 

gericht dat dit niet tot nieuwe verschillen binnen de dorpen en gebieden leidt.  Het vraagt een 

stevige inzet van de gemeenten om door het Rijk gezien en erkend te worden als de opdrachtgever 

van de uitvoeringsorganisatie NCG.  
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Op het moment van vaststellen van dit Lokaal Plan van Aanpak is heel Nederland in de ban van het 

Coronavirus en de maatregelen die getroffen zijn om dit te bestrijden. Wat exact de impact 

hiervan is weet niemand, maar we kunnen we wel van uitgaan dat dit een negatief effect zal 

hebben op alles wat we plannen en voornemen. Op het moment van schrijven van dit raadsvoorstel 

ligt het opnameprogramma stil. Bijeenkomsten zijn afgelast en ook het beoordelen zal op den duur 

in de knel komen. Uiteraard houden we hier de vinger aan de pols.  

9. Financiële paragraaf 

Het versterkingsprogramma vraagt veel inzet van onze medewerkers. Deze inzet neemt toe. 

Enerzijds doordat een aantal versterkingsprojecten meer en meer in de uitvoering komt, maar ook 

omdat er op steeds meer verschillende plekken tegelijkertijd gewerkt wordt (niet allemaal in 

dezelfde fase uiteraard). En de rol van de gemeente is op basis van het Besluit Versterking 

Gebouwen Groningen groter geworden. Dit alles leidt ertoe dat onze inzet toeneemt.  

We willen niet dat onze inwoners daarvan de kosten dragen en daarom worden er afspraken 

gemaakt met het rijk over de financiering van de extra inzet die nodig is om het Lokaal Plan van 

Aanpak uit te voeren. Onze kosten worden vergoed via de zogenaamde lumpsum regeling. Die blijft 

ook in 2020 bestaan en is voor onze gemeente € 1,3 miljoen. We hebben het rijk om uitbreiding 

gevraagd met 8 ton. We gaan er vanuit dat deze door het rijk wordt gedekt. Over de uitkomst 

hiervan wordt u apart geïnformeerd.  

Naar aanleiding van het Plan van aanpak van 2019 zijn we van start gedaan en verder gegaan met 

de versterkingsopgave. Tegelijkertijd veranderde er veel en zijn er verschillende besluiten 

genomen door de minister(s) en NCG waarvan nog niet altijd even duidelijk is op welke wijze die 

moeten en kunnen worden geïmplementeerd en waar eventuele acties uit bekostigd moeten 

worden. Met regelmaat is dat ook onderwerp van discussie tussen Rijk en regio. Als voorbeeld kan 

het Fonds kwaliteitsimpuls Overschild worden genoemd waarmee eerder door de raad een krediet 

van maximaal 4,35 miljoen euro is beschikbaar gesteld. Dit is destijds ingesteld om te voorkomen 

dat de versterking in Overschild zou leiden tot een onacceptabele verschraling van de leefbaarheid 

en ruimtelijke kwaliteit in dit dorp. Het college vindt dat deze kosten uit de zogenaamde 

inpassingskosten vergoed moeten worden, maar de definitie van deze inpassingskosten is nog altijd 

niet helder. De definitie die wel beschikbaar is, lijkt dit fonds niet volledig af te dekken.  Het 

college ziet op meerdere plekken in het dossier gevolgen gaswinning dergelijke onhelderheid 

ontstaan of voortduren. Het college laat daarom de onzekerheden in kaart brengen zodat zij in 

overleg met de raad, tot goede afwegingen kan komen om deze onzekerheden aan te pakken.  

De focus ligt in dit raadsvoorstel wat betreft het college op de uitvoering en de opdracht die wij 

met dit Plan van Aanpak aan de NCG geven om onze inwoners te helpen. Het college maakt 

tegelijkertijd wel inzichtelijk dat er nog steeds meer duidelijkheid moet komen. Vooral meer 

duidelijkheid voor de inwoners maar natuurlijk ook voor wat betreft de (financiële) gevolgen van 

het dossier gevolgen gaswinning voor de gemeente zelf. En dat het duidelijk is en moet blijven dat 

de inwoners van Midden-Groningen niet onbedoeld toch opdraaien voor zaken waar zij niets aan 

konden doen. 
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10. Communicatie 

Communicatie is in het programma gevolgen gaswinning en in het bijzonder in de versterking zeer 

belangrijk en ook meteen heel moeilijk. Wanneer informeer je inwoners over de stand van zaken? 

Wat doe je als je geen nieuws te vertellen hebt, maar het al een poos geleden is dat inwoners iets 

van ons hoorden?  

In het hoofdstuk communicatie van het Lokaal Plan van Aanpak 2020 hebben we hier de 

strategische uitgangspunten voor opgenomen en dit uitgewerkt in een aantal concrete zaken: 

 We willen reëel zijn in de boodschap en in de verwachtingen. Als we verwachten dat er iets 

gebeurt, vertellen we dat, maar als we verwachten dat iets juist niet gebeurt, vertellen we dat 

ook; 

 We gaan de verwachtingen zoveel mogelijk managen. Vooral nu we verwachten dat de zwaarte 

van versterkingsmaatregelen en daarmee ook de impact ervan, afneemt, is het van belang dat 

de inwoners dezelfde beelden hebben bij de versterking als wij; 

 We proberen zoveel mogelijk de communicatie aan te passen aan de verschillende situaties 

waarin de inwoners zich bevinden en daarbij ook zoveel mogelijk samen te werken met de 

inwoners. Dus alleen algemene publiekscommunicatie als dat passend is; 

 We zorgen ervoor dat de boodschap realistisch is. Dit betekent dat open en transparant 

problemen worden benoemd, voortgangscijfers worden getoond en er duiding is van de 

negatieve en positieve impact; 

 We communiceren vanuit de vraag: Wat merkt de inwoner hiervan? Dus het uitgangspunt is dat 

als inwoners iets merken van een beslissing/werkzaamheden we dan altijd communiceren; 

Na de behandeling van het Lokaal Plan van Aanpak in de verschillende colleges is er een algemeen 

persbericht uitgegaan vanuit de regio. Na de vaststelling in de gemeenteraad willen we een pagina 

in de regiokrant vullen met informatie uit ons Lokaal Plan van Aanpak. Daarnaast kijken we in 

welke vorm we onze inwoners het beste kunnen informeren. Dat kan met bewonersbrieven en 

informatiemarkten, en/of gericht overleg met groepen inwoners of specifieke dorpen. Uiteraard 

zijn bijeenkomsten afhankelijk van de ontwikkelingen rond het Coronavirus. De eigenaren van de 

gebouwen die opgenomen en beoordeeld gaan worden in 2020 krijgen afzonderlijk bericht over hoe 

dit gaat en wat dit betekent.  

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De grote vraag is hoe we ervoor zorgen dat we de doelstellingen uit ons Lokaal Plan van Aanpak ook 

daadwerkelijk behalen. Dat heeft enerzijds te maken met planning en sturing, maar ook met 

communicatie. We zoeken naar een manier om de ontwikkelingen en stand van zaken te kunnen 

delen met uw raad, maar ook met onze inwoners. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 

 

Bijlage: 

1 Lokaal Plan van Aanpak Versterking 2020 Midden-Groningen  

 


