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Voorwoord 
Voor u ligt het tweede Lokaal plan van aanpak voor de gemeente Midden-Groningen, waarin wij 

aangeven hoe wij de versterking in Midden-Groningen verder willen vervolgen. Het plan is de basis 

voor onze opdracht aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en is gebaseerd op de 

bestuurlijke afspraken met het Rijk, bestaande, dan wel in ontwikkeling zijnde wet -en regelgeving 

en het is afgestemd met de lokale stuurgroep Versterking en de NCG. 

In het plan staat de bewoner centraal en kiezen we bij opname en beoordeling voor prioritering op 

basis van veiligheid, geografische logica en sociaal-maatschappelijke samenhang. Wij vinden dat 

alle panden die in het verleden zijn geïnspecteerd een versterkingsadvies (normbesluit) moeten 

krijgen. En we willen bewoners waar nodig ondersteunen bij de technische kant van de versterking 

en in de omgang met de sociale gevolgen. Verder moeten versterking en schadeafhandeling in 

samenhang worden uitgevoerd. 

Ik zie dat de versterking nog steeds een zware wissel trekt op het dagelijks leven van alle 

betrokkenen. Het wachten duurt voor velen te lang, er is grote mate van onzekerheid en ook als 

eindelijk wel met de uitvoering kan worden gestart zijn er vaak nog veel hobbels te nemen. Het is 

begrijpelijk dat veel mensen weinig vertrouwen hebben in het proces.  

En helaas heb ik moeten constateren dat een goed plan nog geen garantie is voor een snelle 

uitvoering. In 2019 werd het eerste plan van aanpak vastgesteld, maar ondanks onze inspanningen 

zijn de doelen uit dit plan maar ten dele gehaald. Gebrek aan capaciteit en opstartproblemen bij 

de NCG en ingenieursbureaus zijn hiervan de belangrijkste oorzaken. 

Of het in 2020 wel gaat lukken om alle doelen te halen is de vraag. Wij werken er hard aan en 

hebben een zo realistisch mogelijk plan opgesteld. De beschikbare uitvoeringscapaciteit, het 

inlopen van de achterstanden uit 2019 en vertraging bij het operationaliseren van de maatregelen 

uit het Versnellingspakket zijn risicofactoren. Ook sluit ik niet uit dat het bijstellen van kaders en 

normen door het Rijk opnieuw tot uitstel en vertraging leidt. 

Met de mogelijke negatieve effecten van de Corona –crisis is nog geen rekening gehouden. 

Met deze kanttekeningen leg ik dit Lokaal versterkingsplan 2020 plan aan u voor.  

Mijn inzet is er op gericht om samen met bewoners, en andere belanghebbenden dit plan tot een 

goed resultaat te brengen. En in gezamenlijk overleg met de regio de randvoorwaarden voor het 

slagen van dit plan te verbeteren. Ik  hoop dat dit lukt! 

José van Schie 
Wethouder gemeente Midden-Groningen   
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1. Inleiding 

1.1 Waarom dit Plan van Aanpak 

Sinds de aardbeving in Huizinge in 2012 is het duidelijk dat de aardbevingen als gevolg van de 

gaswinning niet alleen zorgen voor schade aan gebouwen, maar ook een veiligheidsrisico vormen. 

Gebouwen kunnen namelijk bij een zeer zware beving instorten. Vanaf dit moment is gewerkt aan  

het zogenaamde versterken van gebouwen. In 2015 heeft dit geresulteerd in de oprichting van het 

Centrum Veilig Wonen (CVW) en later dat jaar het instituut de Nationaal Coördinator Groningen 

(NCG).  

Onder de vlag van de NCG is vervolgens een versterkingsprogramma opgestart dat jaarlijks in 

Meerjarenprogramma’s (MJP) werd herzien en bijgesteld. De basis van het versterkingsprogramma 

was dat alle woningen in het aardbevingsgebied zouden worden geïnspecteerd en geëngineerd 

(doorgerekend) om te bepalen of deze wel of niet voldeden aan de veiligheidsnorm. Daarbij werd 

gestart in de kern van het gebied en vervolgens naar buiten toe gewerkt. 

In het voorjaar van 2018 nam het kabinet een drastisch besluit ten aanzien van de toekomst van de 

gaswinning in Nederland. De afbouw hiervan zou versneld worden uitgevoerd en de verwachting van 

het kabinet was dat dit al snel tot verbeteringen in de seismische veiligheid zouden leiden. Dat 

heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ertoe gezet om advies in te winnen bij 

de Mijnraad (met sub-vragen aan TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en een 

hooglerarenpanel) over de toekomst van de versterking. Dit Mijnraadadvies kwam in juli 2018 en 

leidde tot een gewijzigde aanpak van de versterking. Vooruitlopend hierop had de minister van EZK 

al besloten de versterking tijdelijk stop te zetten (de pauzeknop).  

De gewijzigde aanpak leidde ook tot andere werkafspraken en een andere rolverdeling tussen de 

verschillende partijen. Zo is het CVW eind 2019 ontbonden en deels ondergebracht bij NCG. NCG 

heeft vervolgens de rol van uitvoeringsorganisatie gekregen en valt niet langer onder het ministerie 

van EZK, maar onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De 

gemeenten zijn opdrachtgever van de NCG en geven aan wat de prioritering is voor het opnemen en 

beoordelen van gebouwen. Dit gebeurt sinds vorig jaar op basis van de Lokale Plannen van Aanpak. 

Het Lokale Plan van Aanpak 2020 van de gemeente Midden-Groningen is daarmee de basis voor de 

opdrachten die de NCG krijgt vanuit Midden-Groningen.  

1.2 Terugblik 2019 

In het voorjaar van 2019 heeft de gemeenteraad het Lokaal Plan van Aanpak 2019 vastgesteld. 

Tijdens het opstellen hiervan was nog niet duidelijk hoe groot de beschikbare capaciteit voor 

opname en beoordeling zou zijn. In het Lokaal Plan van Aanpak 2019 hadden we daarom naast de 

aantallen op te nemen en te beoordelen panden ook aangegeven dat het hier een ambitie betrof en 

dat de praktijk moest uitwijzen of dit haalbaar zou zijn.  

In de loop van 2019 werd steeds duidelijker hoe de pauzeknop van de minister heeft gewerkt. De in 

de voorgaande jaren moeizaam opgebouwde beoordelingscapaciteit bij de bureaus was compleet 

weggevallen. De bureaus kregen vanuit CVW geen opdrachten meer en bestaande opdrachten 

werden niet verlengd. Het resultaat was dat de bureaus opdrachten elders in het land gingen 

uitvoeren en niet meer beschikbaar waren voor het versterkingsprogramma. Pas eind 2019 lukte het 

de NCG om richting de bureaus weer enige mate van zekerheid te bieden waardoor de capaciteit 

weer enigszins stabiel werd. Door dit grote tekort aan beoordelingscapaciteit is in 2019 slechts een 

klein deel van het in ons Lokaal Plan van Aanpak 2019 opgenomen programma uitgevoerd. Namelijk 

313 van de 984 geplande opnames en 391 van de 711 geplande beoordelingen.  
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Gerealiseerde opname en 
beoordelingen in 2019 

Adressen met 
verhoogd risico 

Adressen met 
licht-verhoogd 
risico 

Adressen met 
normaal risico 

Geplande opnames 162 735 87 
Gerealiseerde opnames 158 68 87 
Verschil 4 667 0 
    
Geplande beoordelingen 263 242 206 
Gerealiseerde beoordelingen 226 87 78 
Verschil 37 155 128 

 

Dit heeft er mede toe geleid dat we als regio gezamenlijk hebben besloten om pas een Lokaal Plan 

van Aanpak 2020 te publiceren als er aan de voorkant voldoende duidelijkheid en zekerheid is over 

de bij de bureaus beschikbare capaciteit voor opname en beoordeling. Die capaciteit is nu 

duidelijk, maar nog steeds niet op volle sterkte.  

Tevens heeft dit geleid tot een andere manier van omgaan met de schaarse capaciteit. Als we op 

de ingeslagen weg verder zouden gaan, dan zouden we vooral unieke individuele panden moeten 

gaan beoordelen en daarmee de schaars beschikbare beoordelingscapaciteit inefficiënt gebruiken. 

Bovendien zouden we daarmee kris kras door de gemeente panden beoordelen. De ervaring leert 

dat dit maatschappelijk gezien tot onrust leidt. In dit Lokaal Plan van Aanpak 2020 kiezen we 

ervoor om in te zetten op een zo efficiënt mogelijk gebruik van de capaciteit en deze in logische 

clusters in te zetten. En  Dit wordt in paragraven 3.3 en 3.3 verder toegelicht.  

1.3 Onzekerheden 

In het Lokale Plan van Aanpak dat we het afgelopen jaar hebben gemaakt hadden we per dorp 

ambitieuze planningen opgenomen met de aantallen op te nemen en beoordelen gebouwen, en ook 

de uitvoering ervan. We wisten dat er veel onzekerheden waren in de capaciteit bij de 

verschillende betrokken organisaties. In de praktijk bleek dat mede als gevolg van het trage 

opstarten van het proces na de pauzeknop de geplande aantallen op te nemen en te beoordelen 

gebouwen niet haalbaar was. Dat heeft ertoe geleid dat er veel inwoners zijn geïnformeerd dat ze 

in de versterkingsscope zitten zonder dat er veel zicht op perspectief was. Dat doen we dit jaar 

anders. De capaciteit voor beoordeling is nog steeds beperkt en dat bepaalt de opgave die we dit 

jaar kunnen doen. Daarmee kunnen we nog steeds niet alle adressen in onze gemeente die in de 

scope van de versterking zit (op dit moment 3.070 adressen) beoordelen.  
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2. Achtergrond en kaders 

2.1 Gaswinning en versterking 

De versterkingsoperatie is in 2015 gestart onder regie van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). 

Het doel van het versterken van gebouwen is dat iedereen in Groningen net zo veilig moet kunnen 

leven als iemand in de rest van Nederland. Hiervoor is in 2015 door de minister van Economische 

Zaken en Klimaat (EZK) het advies van de commissie Meijdam vastgesteld. Kern van dit advies is 

dat de jaarlijkse kans om binnen of nabij een gebouw te overlijden als gevolg van een aardbeving 

niet groter mag zijn dan 10-5 (1 op 100.000). Deze norm wordt ook gehanteerd bij natuurrampen 

zoals overstromingen en windhozen. Om te kunnen bepalen of een woning voldoet aan deze norm is 

de Nederlandse Praktijkrichtlijn 9998 (NPR 9998) ontwikkeld.  

 

De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR 9998) 

Om te kunnen bepalen of de gebouwen en woningen in het gebied voldoende 

aardbevingsbestendig is de NPR 9998 ontwikkeld. Met dit beoordelingskader kunnen 

individuele huizen doorgerekend worden of zij voldoen aan de veiligheidsnorm van 10-5 per 

jaar. Volgens deze norm voor het veiligheidsrisico mag de jaarlijkse kans op overlijden als 

gevolg van de effecten van de gaswinning maximaal 1:100.000 (= 0,001%) zijn. De eerste 

versie van de NPR 9998 is in 2015 uitgebracht. Er werd toen nog uitgegaan van een 

voortdurende gaswinning van 30 miljard kuub gas per jaar. 

Inmiddels kent de NPR 9998 al haar derde versie; de NPR 9998:2018. Hierin is de inmiddels 

opgedane kennis over de sterkte en het gedrag van Groningse woningen op de aardbevingen 

verwerkt. Daarnaast wordt in deze versie rekening gehouden met een veel lagere 

gaswinning en de afbouw ervan. Deze lagere gaswinning zorgt ervoor dat de kans op zware 

aardbevingen is afgenomen en daarmee de dreiging veel lager is dan in 2015.  

In de NPR 9998:2018 zijn tijdvakken opgenomen. Deze corresponderen met de periode 

waarin een bepaalde gemiddelde hoogte van de gaswinning zou worden gerealiseerd op 

basis van het door het kabinet voorgenomen afbouwpad. Tijdvak 1 ging uit van een 

gemiddelde winning van 20 miljard kuub per jaar en tijdvak 2 van 7,5 miljard kuub per jaar. 

Door de snellere afbouw van de gaswinning ten opzicht van het afbouwpad heeft SodM in 

oktober 2019 de minister geadviseerd om eerder over te gaan op tijdvak 2. De minister 

heeft dit advies opgevolgd en de NCG en bureaus opgedragen om te gaan rekenen met 

tijdvak 2. SodM verwacht dat de verschuiving van tijdvak 1 naar tijdvak 2 qua zwaarte van 

maatregelen niet een groot effect zal hebben.  

De minister gaat ervan uit dat rond 1 juli 2020 een volgende aanpassing van de NPR 9998 

komt. Er zullen technische en modelmatige verbeteringen worden doorgevoerd en de 

nieuwste KNMI-dreigingskaart op basis van de daadwerkelijke winningsniveaus zal worden 

ingevoegd. SodM verwacht dat deze wijziging wel grote gevolgen zal hebben voor de 

zwaarte van de benodigde maatregelen. 

De norm waaraan wordt getoetst (de 10-5) wijzigt dus niet, maar het beoordelingskader 

waarmee wordt getoetst is wel aan wijzigingen onderhevig. Al deze wijzigingen zijn 

technisch uitlegbaar en verklaarbaar, maar leiden tot verschillen binnen groepen en 

clusters. Gemeenten worden hiermee geconfronteerd en zijn genoodzaakt om deze 

aanpassingen te accepteren en uit te leggen aan de inwoners. Daarmee staat de 

maatschappelijke acceptatie ervan onder druk.   
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2.2 Afname versterkingsmaatregelen 

Daar waar nu de uitvoering van het versterkingsprogramma plaatsvindt zien we zware versterking, 

zelfs met grootschalige sloop/nieuwbouw tot gevolg. Dat is logisch omdat de projecten die nu 

worden uitgevoerd zijn gebaseerd op de versie van de NPR 9998 die gold toen de beoordeling 

plaatsvond. Daarmee is het beeld ontstaan dat de versterking vooral een sloop/nieuwbouw opgave 

is. Dat is maar ten dele het geval.  

 

Door de afbouw van de gaswinning en de daarmee veranderende dreiging, en door de verbeterde 

inzichten in de Groningse gebouwen, zien we dat voor panden die nu worden doorgerekend (op 

basis van NPR 9998:2018) minder zware maatregelen nodig zijn. Dat betekent dat de uitkomst bij 

deze panden vaak versterken zal zijn in plaats van sloop-nieuwbouw.  

 

Deze ontwikkeling zet zich door en de verwachting is dan ook dat de zwaarte van de benodigde 

maatregelen verder zal afnemen en er ook een moment komt dat uit beoordelingen komt dat 

panden zonder maatregelen al voldoen aan de veiligheidsnorm.  

 

Vanuit het oogpunt van veiligheid is dit uiteraard een positieve ontwikkeling. De verschillen die 

hierdoor echter ontstaan tussen de groepen adressen die zijn beoordeeld op verschillende 

momenten leiden echter wel tot maatschappelijke onrust. Het is daarom belangrijk dat we 

eigenaren perspectief kunnen bieden. Dat betekent enerzijds duidelijkheid bieden en aangeven wat 

zij kunnen verwachten. Anderzijds betekent dit dat het steeds belangrijker wordt om niet alleen 

naar de veiligheid van panden te kijken, maar ook naar de leefbaarheid van de gemeenschappen. 

Daarnaast blijft het van het grootste belang dat de afhandeling van schademeldingen de hoogste 

prioriteit houdt en zo veel mogelijk in samenhang met de versterking wordt uitgevoerd.   

2.3 Wijziging prioritering versterken 

Tot de zomer van 2018 werd het versterkingsprogramma uitgevoerd volgens de Meerjaren 

Programma’s (MJP) van de NCG. De prioritering en volgorde van de beoordelen adressen werd 

bepaald vanuit een gebiedsgerichte en risico-gestuurde aanpak. Daarbij werd gewerkt “van binnen 

naar buiten en van rij naar vrij”. Vanaf eind 2017 werden de eerste versterkingsadviezen 

opgeleverd, en werd duidelijk dat de betreffende woningen (zwaar) versterkt moesten worden en 

in veel gevallen sprake was van sloop-nieuwbouw. Dit is voor het kabinet één van de redenen 

geweest om begin 2018 te besluiten om de gaswinning uit het Groningenveld zo snel als mogelijk 

volledig af te bouwen en de Mijnraad om advies te vragen over het vervolg van de versterking.  

 

De Mijnraad kwam tot de volgende aanbevelingen: 

 Daar waar vergaande verwachtingen bij bewoners zijn gewekt kan worden doorgegaan met de 

versterkingsaanpak zoals afgesproken; 

 Voor de overige adressen wordt de prioritering aangehouden op basis van de beschikbare 

risicomodellen op basis van de HRA. Beoordeling moet gebeuren op het meest actuele 

beoordelingskader; 

 Ontwikkel een versnellingsaanpak gebaseerd op standaardversterkingsmaatregelen. 

 

De minister van EZK heeft dit advies van de Mijnraad opgevolgd en besloten de aanpak van de 

versterking te wijzigen. Van gebiedsgerichte risicosturing naar pandgerichte risicosturing. Over de 

groepen en batches die reeds in het versterkingsprogramma waren opgenomen zijn op 2 juli 2018 

bestuurlijke afspraken gemaakt (zie bijlage 1).  



 

 9 

 

 

Snel na het besluit over de gewijzigde aanpak bleek de HRA niet geschikt om op adresniveau te 

bepalen of een pand wel of niet aan de veiligheidsnorm voldoet. Het beoordelen van individuele 

gebouwen bleef noodzakelijk. Ook bleken er onverklaarbare uitkomsten uit de HRA te komen. 

Daarom hebben de gemeenten het standpunt ingenomen dat de HRA alleen kan dienen  als middel 

om mee te prioriteren.   

 

De HRA-berekening wordt jaarlijks opnieuw uitgevoerd, zodat steeds met de nieuwste inzichten 

wordt gewerkt. In 2019 leidde dat er toe dat er nieuwe adressen in beeld kwamen. Bij het 

toepassen van de gegevens uit het risicomodel geldt de bestuurlijke afspraak dat een adres een 

gelijk of hoger risicoprofiel kan krijgen, maar nooit een lager risicoprofiel. Dat betekent dat als een 

gebouw eenmaal op “de lijst” staat, deze er niet vanaf gaat, tenzij blijkt dat het gebouw voldoet 

aan de veiligheidsnorm. Op basis van gemaakte afspraken over “verrijking” (zie bijlage 2) en lokale 

urgente situaties hebben we, in overleg met NCG, de lijst verder aangevuld. Het resultaat is 

onderstaand overzicht. 

 

 

 

  

 

Het HRA-model 

Sinds de zomer van 2018 worden de uitkomsten van het Hazard and Risk Assessment (HRA) model 

gebruikt om een prioritering aan te brengen in de versterkingsopgave. Dit HRA-model bestaat uit 

een serie van modellen over onder meer grondversnelling, bodemopbouw en  gebouw-

typologieën. Het model berekent op basis van kansberekening het te verwachten 

veiligheidsrisico van individuele gebouwen. Hierbij zijn de volgende categorieën onderscheiden: 

Verhoogd risicoprofiel: dit zijn gebouwen waarvan het waarschijnlijk is dat zij niet voldoen aan 

de veiligheidsnorm. In de statistiek wordt dit ook wel aangeduid met de term P50, Pmean of 

verwachtingswaarde. Deze gebouwen moeten met voorrang worden onderzocht. 

Licht verhoogd risicoprofiel: dit zijn gebouwen waarvan het mogelijk is dat zij niet voldoen aan 

de veiligheidsnorm. In de statistiek wordt dit ook wel aangeduid met de term P90 of 

onzekerheidsmarge. De gebouwen met een licht verhoogd risicoprofiel worden in principe na de 

woningen met een verhoogd risicoprofiel onderzocht. 

Normaal risicoprofiel: dit zijn gebouwen waarvan het waarschijnlijk is dat zij voldoen aan de 

veiligheidsnorm.  

Sinds 2018 besluit de minister van EZK jaarlijks over de hoogte van de gaswinning uit het 

Groningenveld. Dat gebeurt op 1 oktober. Voorafgaand daarop moet een aantal onderzoeken en 

rapportages worden gedaan op basis waarvan de minister kan besluiten. Dat betekent dat ook 

jaarlijks een berekening op basis van het HRA-model wordt gedaan, behorende bij het 

winningsniveau waarover wordt besloten.  
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Situatie per 1-1-

2020 

Adressen 

verhoogd risico1 

Adressen licht-

verhoogd risico 

Adressen 

normaal risico2 

Totaal 

Froombosch 1 22 1 24 

Harkstede 1 52 1 54 

Hellum 26 102 3 131 

Hoogezand 1 117 0 118 

Kolham 0 15 0 15 

Lageland 8 12 39 59 

Luddeweer 13 5 4 22 

Muntendam 0 2 0 2 

Noordbroek 35 318 1 354 

Overschild 85 119 43 247 

Sappemeer 1 56 0 57 

Scharmer 3 18 0 21 

Schildwolde 64 164 68 296 

Siddeburen 93 614 51 758 

Slochteren 15 324 240 579 

Steendam 26 55 69 150 

Tjuchem 56 49 24 129 

Tripscompagnie 1 0 0 1 

Westerbroek 1 0 0 1 

Woudbloem 1 5 11 17 

Zuidbroek 3 32 0 35 

Totaal 434 2.081 555 3.070 

2.4 Governance en wetgeving 

De versterking van gebouwen in Groningen is in 2019 overgegaan van private naar publieke 

aansturing. Het Rijk is daarmee verantwoordelijk geworden voor de veiligheid in Groningen, en 

staat garant voor de kosten die noodzakelijk zijn om een gebouw aan de veiligheidsnorm te laten 

voldoen. De NAM is daarmee op afstand geplaatst. De publieke regie op de versterkingsoperatie 

wordt wettelijk geregeld in de Tijdelijke Wet Groningen, die de minister eind 2019 ter consultatie3 

heeft voorgelegd en naar verwachting medio 2020 aan de Tweede Kamer  voorlegt. Tot die tijd 

gelden de kaders uit het Besluit versterking gebouwen Groningen4, waarin de publieke regie op de 

versterking is geregeld. Vanaf 1 januari 2020 is er één publieke uitvoeringsorganisatie voor de 

versterkingsopgave. Dit is Nationaal Coördinator Groningen. Deze uitvoeringsorganisatie valt onder 

het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit is in bijlage 4 schematisch 

weergegeven.  

 

De Lokale Stuurgroep geeft op gemeentelijk niveau sturing gegeven aan de versterkingsoperatie. 

Hierin zijn de gemeente, NCG als uitvoeringsorganisatie en bij versterking betrokken 

woningcorporaties vertegenwoordigd en wordt gesproken en besloten over de (voortgang van de) 

                                                                 

1
 O.b.v. HRA 2018 en 2019 conform de bestuurlijke afspraken hierover 

2
 Dit gaat om adressen die al in beeld waren voordat de werkwijze met het HRA-model werd ingevoerd. Dit zijn 

dus niet alle overige adressen in dorpen.  
3
 https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstelversterking. 

4
 https://wetten.overheid.nl/BWBR0042265/2019-06-05. 
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versterking. Het Lokaal Plan van Aanpak 2020 is het kader voor de besluiten die in de Lokale 

Stuurgroep worden genomen.    

 

Op regionaal niveau is er het Versterkingsoverleg Groningen (VOG), waarin de 

aardbevingsgemeenten en de provincie besluiten voorbereiden voor het Bestuurlijk Overleg 

Groningen (BOG) met het Rijk.  

2.5 Proces versterking  

Versterking is een ingrijpend proces voor onze inwoners. Het gaat immers om het huis, het thuis 

van mensen zelf. We vinden het belangrijk dat er een duidelijk en transparant proces doorlopen 

wordt, en dat eigenaren en bewoners hierover goed worden geïnformeerd. De bewonersbegeleiders 

van NCG en/of de betrokken aannemers zijn daarbij een belangrijk aanspreekpunt voor onze 

inwoners en staan onze inwoners bij in het maken van soms ingrijpende keuzes.  

 

In het Lokaal Plan van Aanpak 2020 onderscheiden wij een aantal hoofdfasen binnen het 

versterkingsproces. Deze staan in onderstaande figuur. Deze fasen worden ook in de rest van dit 

document toegepast om de voortgang en planning te beschrijven.  

 

 
 Nog niet gestart: Dit gaat om adressen die onderdeel zijn van het Lokaal Plan van Aanpak, maar 

waar nog niet met de eigenaren is gecommuniceerd. De communicatie start zodra het adres in 

het Lokaal Plan van Aanpak is opgenomen voor opname en beoordeling; 

 Opname (inspectie): onderzoek naar de constructieve eigenschappen van een gebouw; 

 Beoordeling (engineering): Op basis van de opname resultaten wordt onderzocht of een gebouw 

aan de veiligheidsnorm voldoet. Een beoordeling eindigt met een normbesluit;  

Het Normbesluit en versterkingsbesluit 

 

Het normbesluit is een besluit waarin wordt aangegeven of het gebouw wel/niet aan de 

veiligheidsnorm voldoet. Voldoet het niet, dan staan in het normbesluit ook de soort 

maatregelen die nodig zijn om het gebouw ‘op norm te krijgen’ en een indicatie van de kosten 

die hiervoor nodig zijn. Ook als het gebouw reeds voldoet aan de veiligheidsnorm en er dus 

geen versterking nodig is, wordt dat vastgelegd in het normbesluit en is het daarmee voltooid. 

NCG neemt het normbesluit namens de minister van BZK. 

 In het versterkingsbesluit staan de maatregelen uitgewerkt die nodig zijn om het gebouw aan 

de veiligheidsnorm te laten voldoen. Daarbij wordt rekening gehouden met voorkeuren van de 

eigenaren. Het is de bedoeling dat dit versterkingsbesluit ook alle andere benodigde 

(omgevings)vergunningen vervangt, zodat er in één keer een besluit ligt dat kan worden 

uitgevoerd. In de consultatieversie van de Tijdelijke Wet Groningen wordt de 

verantwoordelijkheid voor het nemen van het versterkingsbesluit, inclusief de afhandeling van 

bezwaar en beroep, bij de gemeenten gelegd.  
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 Planvorming: na het nemen van het normbesluit wordt in overleg met de eigenaren (en 

bewoners) een plan gemaakt voor de mogelijke uitvoering van de versterking. Dit zijn 

intensieve gesprekken waarbij veel keuzes bij onze inwoners worden gelegd. Dit gaat om 

keuzes binnen versterkingsmaatregelen en hoe dit uitpakt in een bestaande woning, maar ook 

om het combineren met eventuele eigen wensen (vanuit eigen middelen) van de eigenaar. De 

planvorming eindigt met een versterkingsbesluit; 

 Uitvoering: de uitvoering van de versterkingsmaatregelen. Bij sloop-nieuwbouw of ingrijpende 

maatregelen moeten de bewoners tijdelijk elders wonen; 

 Voltooid: na uitvoering van de versterkingsmaatregelen is het adres voltooid. Dat geldt ook 

voor adressen waarvan is vastgesteld dat er geen versterking nodig is. 

Een nadere uitwerking van de processtappen staat in bijlage 3. 

2.6 Versnellingsmaatregelen 

Op 23 januari 2020 zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt over een aantal maatregelen die bedoeld 

zijn om versnelling aan te brengen in de versterkingsoperatie. In de loop van dit jaar  worden deze 

verder uitgewerkt en in de praktijk toegepast. Voor een aantal maatregelen zijn inmiddels pilots 

opgestart. We beschrijven hier de belangrijkste maatregelen: 

 Bouwimpuls: Op 5 februari 2020 hebben 6 regionale bouwbedrijven en het Rijk een akkoord 

gesloten. De bouwbedrijven gaan samenwerken in een Bedrijfsbureau. Het doel hiervan is om 

het proces vanaf opname te versnellen en meer integraal te maken. In onze gemeente richt het 

Bedrijfsbureau zich in eerste instantie op de adressen in de Batch 1581, die zijn opgenomen in 

de eerste helft van 2017 en waarvan de versterkingsadviezen gereed zijn. Uiteindelijk is het de 

eigenaar die bepaalt of de versterking van zijn/haar woning via het Bedrijfsbureau of via het 

reguliere proces verloopt.  

 Praktijkaanpak: In de praktijkaanpak is behalve de eigenaar ook de aannemer en constructeur 

vanaf het begin betrokken bij het versterkingsproces. De aannemer / constructeur beoordeelt 

op basis van zijn kennis, ervaring en deskundigheid of een gebouw aan de veiligheidsnorm 

voldoet. Als een gebouw niet aan de veiligheidsnorm voldoet, kijkt de aannemer welke 

maatregelen nodig zijn om een gebouw te versterken. Ook hier zijn in eerste instantie de 6 

regionale bouwbedrijven in beeld, maar het is de bedoeling dat ook andere bouwers op termijn 

aansluiten. Voor de pilot die voorafgaat aan de implementatie van de praktijkaanpak zijn in 

onze gemeente circa 70 adressen geselecteerd. Met de eigenaren wordt deze optie besproken; 

de eigenaar bepaalt of versterking via de praktijkaanpak of via het reguliere proces verloopt. 

 Typologie-aanpak: In de typologiebenadering wordt op basis van gemeenschappelijke 

kenmerken van gebouwen bepaald of ze aan de norm voldoen. Als een gebouw niet aan de 

norm voldoet, wordt een standaardmaatregelenpakket bepaald. De typologieaanpak wordt 

ingezet bij gebouwen die vaak voorkomen (zoals rijwoningen en 2-onder-1 kap). Bij toepassing 

van een typologieaanpak wordt altijd een (eenvoudige) opname uitgevoerd om te kunnen 

bevestigen dat het gebouw binnen de typologie valt. Als versterkingsmaatregelen noodzakelijk 

zijn om te voldoen aan de veiligheidsnorm, worden de standaardmaatregelen in overleg met de 

eigenaar ingepast. Daarbij wordt gekeken welke standaardmaatregel het beste past bij de 

situatie en wens eigenaar. Er blijft dus maatwerk nodig. Er kan snelheid worden gemaakt 

doordat gebouwen niet meer individueel worden doorgerekend en vanwege het standaardiseren 

van maatregelen. Deze aanpak moet nog verder worden uitgewerkt. 

 Koploperproject: Vooruitlopend op de typologie-aanpak is voor één specifieke typologie al een 

aanpak gestart. De zogenaamde krimpjes, oftewel kleine Groninger arbeidershuisjes. In totaal 

doen 60 adressen mee in het koploperproject waarvan 23 in Midden-Groningen (21 in Overschild 

en 3 in Lageland).  
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2.7 Opname op verzoek 

Sinds 2 maart 2020 is het loket Opname op verzoek geopend. Eigenaren van gebouwen die geen 

onderdeel zijn van de versterkingsopgave, maar toch behoefte hebben aan een onderzoek van de 

veiligheid hun woning bij een aardbeving kunnen zich melden bij NCG. NCG werkt momenteel een 

afwegingskader/protocol uit om aanvragen bij opname op verzoek te kunnen toetsen. Kortweg zal 

dit er als volgt uit zien: Als een adres voldoet aan de criteria, bekijkt een deskundige de woning en 

vormt zich op basis van zijn expertise een oordeel over de veiligheid van de woning bij een 

aardbeving. Van deze opname wordt een rapport opgesteld, dat aan de eigenaar wordt verstrekt. 

Mocht de deskundige van oordeel zijn dat er geen reden is tot zorg, stopt het proces. Als de 

deskundige oordeelt dat er reden is tot zorg, adviseert NCG aan de gemeente om het adres toe te 

voegen aan het Lokaal Plan van Aanpak. De gemeente plaatst het adres vervolgens in de 

prioritering van het Lokaal Plan van Aanpak. Het adres wordt vervolgens via het reguliere proces 

verder beoordeeld. Gezien de beperkte beoordelingscapaciteit, kan het zijn dat het vervolgens nog 

geruime tijd duurt voordat er een daadwerkelijke beoordeling plaatsvindt.  

2.8 Schade 

Schadeherstel van daadwerkelijk opgetreden schade en het preventief versterken zijn twee 

verschillende zaken. De fysieke effecten van aardbevingen zijn het meest zichtbaar in de vorm van 

schade aan gebouwen. De schadeafhandeling is in handen van de Tijdelijke Commissie 

Mijnbouwschade Groningen (TCMG)5. Schade en versterken kan echter niet los van elkaar worden 

gezien. Zo kan er samenhang zijn tussen verregaande schade en de noodzaak tot versterken (SodM 

heeft ons geadviseerd om panden waarvan bekend is dat zij veel schade hebben, toe te voegen aan 

de versterkingsscope). Het uitwisselen van gegevens hiervoor tussen gemeenten en TCMG is op dit 

moment nog een probleem. In de Tijdelijke Wet Groningen is hiervoor een artikel opgenomen om 

dit te regelen. 

 

Ook het combineren van de uitvoering van versterking en schadeherstel kan zinvol zijn. Dit 

voorkomt extra overlast voor de eigenaar en vergroot de mogelijkheden om de budgetten voor 

schadeherstel en versterking efficiënt in te zetten. Op 11 september 2019 hebben NCG en TCMG 

een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarmee het mogelijk wordt om schadeafhandeling en 

versterking gelijktijdig uit te voeren. De aanpak wordt op basis van eerste ervaringen verder 

ontwikkeld.  

 

Bewoners die zich door de aard van de schade onveilig voelen, kunnen zich melden voor de Acuut 

Onveilige Situatie-procedure (AOS) bij de TCMG. De TCMG beoordeelt vervolgens binnen 48 uur of 

de situatie acuut onveilig is en neemt indien nodig maatregelen (bijvoorbeeld het plaatsen van 

stutten). Bij een gegronde AOS wordt ook de gemeente geïnformeerd. Dit kan aanleiding zijn om 

het adres toe te voegen aan de versterkingsopgave. 

 

Het is belangrijk te benadrukken dat versterking niet per definitie leidt tot minder schades. Ook bij 

versterkte gebouwen kan in het geval van nieuwe aardbevingen schade optreden. Uiteraard blijven 

ook deze schades in aanmerking komen voor afhandeling door de TCMG. Ook is het belangrijk om te 

realiseren dat ook bij een lagere seismiciteit nog steeds schade ontstaat aan gebouwen.  

 

  
                                                                 

5
 In de loop van 2020 zal de TCMG overgaan in het Instituut Mijnbouwschade (IM). 
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3. Prioritering 2020 

3.1 Uitgangspunten 

In het Lokaal Plan van Aanpak versterking 2019 heeft de gemeente Midden-Groningen een aantal 

uitgangspunten opgenomen op basis waarvan de prioritering moet worden vormgegeven.  

 Het tempo van de eigenaren (en bewoners) is bepalend voor de snelheid waarmee de 

versterking wordt uitgevoerd; 

 De clustering en prioritering wordt naast veiligheid gemaakt op basis van enerzijds geografische 

logica en anderzijds, minstens even zwaarwegend, vanuit sociaal-maatschappelijke samenhang. 

Daarbij moet er ook ruimte zijn om panden met een normaal risicoprofiel te beoordelen als 

deze zich in een cluster bevinden met panden met een verhoogd en/of licht-verhoogd risico; 

 Alle panden die in het verleden zijn geïnspecteerd moeten een versterkingsadvies (normbesluit) 

krijgen.  

 Het tempo en de volgorde van de versterking wordt bepaald door de lokale stuurgroep in 

samenspraak met de dorpen en de woningcorporaties; 

 Bewoners dienen ondersteuning te krijgen in de technische kant van de versterking, maar ook 

in de omgang met de sociale gevolgen van de versterking. Daarnaast dient tijdens de 

versterking oog te zijn voor reeds bestaande, niet versterking gerelateerde, problematiek. NCG 

heeft processen en afspraken met stakeholders (zoals sociaal team van gemeente, 

schuldhulpverleningsinstanties) om daar invulling aan te geven; 

 Eigenaren die verzoeken om Opname en Boordeling, ook wanneer hun pand geen verhoogd of 

licht verhoogd risico heeft, dienen een plek te krijgen in het versterkingsprogramma. Gezien de 

beperkte beoordelingscapaciteit, kan het zijn dat het vervolgens nog geruime tijd duurt 

voordat er een daadwerkelijke beoordeling plaatsvindt. 

Deze uitgangspunten zijn in 2020 nog steeds actueel.  

3.2 Opbouw van de opgave 

De versterkingsopgave in onze gemeente is onder te verdelen in verschillende programma’s en 

groepen van adressen waar in een bepaalde periode het onderzoek is gestart (de zogenaamde 

batches).  

 

Vanaf 2019 worden adressen toegevoegd op basis van de uitkomsten van het HRA-model. In 

onderstaande figuur zijn de verschillende groepen op hoofdlijnen weergegeven, met daarbij ook 

gegevens over de stand van zaken op 1 januari 2020 en de risicoprofielen. De weergegeven 

Batches 

Het versterkingsprogramma kenmerkt zich door veel technisch taalgebruik. De term batches 

hoort hier ook toe. Toen het opnemen en beoordelen van gebouwen (toen nog inspectie en 

engineering geheten) startte gaf de NCG opdracht aan Centrum Veilig Wonen (CVW) voor de 

uitvoering ervan. CVW zette deze opdracht dan weer om in workorders aan de verschillende 

bureaus waarmee CVW contracten had gesloten. Omdat (toen ook) de beoordelingscapaciteit 

beperkt was gaf de NCG opdrachten in gebundelde adressen. Dit werden de zogenaamde 

batches. Hoe groot een batch was, was puur  het gevolg van de beschikbare capaciteit. Dat 

de verschillende batches later met verschillende randvoorwaarden en uitvoeringskaders te 

maken zouden krijgen kon toen niemand voorzien en daar werd dus ook niet op gestuurd. 
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adressen tellen op tot de totale opgave van circa 3.070 adressen. Onderstaand overzicht is in 

vergrote versie opgenomen in bijlage 5. In bijlage 6 wordt een beschrijving per batch gegeven.  
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Onderstaande tabel geeft weer hoeveel adressen er per batch / groep in welk dorp is.  
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Froombosch 2      1 21 24 

Harkstede 2      36 16 54 

Hellum 5    1 3 81 41 131 

Hoogezand       118  118 

Kolham        15 15 

Lageland 4     45 8 2 59 

Luddeweer 3     18 1  22 

Muntendam        2 2 

Noordbroek 1     5 78 270 354 

Overschild 9 35 89  107  5 2 247 

Sappemeer       44 13 57 

Scharmer       2 19 21 

Schildwolde 12   78 1 87 92 26 296 

Siddeburen 8    51  290 409 758 

Slochteren 7   65 128 293 32 54 579 

Steendam 3     67 79 1 150 

Tjuchem 4    1 1 123  129 

Tripscompagnie       1  1 

Westerbroek       1  1 

Woudbloem 10     1  6 17 

Zuidbroek       20 15 35 

Eindtotaal 70 35 89 143 289 520 1012 912 3070 

 

3.3 Programma beoordeling 2020: sneller meer veilig 

In het versterkingsproces vindt de opname in tijd gezien voorafgaand plaats aan de beoordeling. 

Omdat met name de beoordelingscapaciteit maatgevend is voor de voortgang van het geheel, 

presenteren we in dit Lokaal Plan van Aanpak de beide programma’s in omgekeerde volgorde. 

 

De grote bottleneck in het versterkingsprogramma is de capaciteit die nodig is om gebouwen te 

beoordelen. Deze capaciteit zorgde ervoor dat het aantal adressen dat in 2019 beoordeeld had 

moeten worden niet is gehaald en ook voor 2020 is de capaciteit beperkt. De totale capaciteit voor 

beoordelen die beschikbaar is voor de gehele regio in 2020 kan 625 unieke technische 

beoordelingen opleveren. Hiervan zijn er 120 toebedeeld aan onze gemeente. Echter met één 

technische beoordeling zijn soms meerdere adressen te beoordelen. Dit is afhankelijk van de 

typologie van het gebouw. Wanneer een groep adressen dezelfde typologie heeft, is één technische 
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beoordeling genoeg voor de hele groep. Dit is bijvoorbeeld bij rijwoningen het geval (multiplier 

effect).   

 

Met dit gegeven en in de wetenschap dat er in onze gemeente nog veel adressen wachten op een 

beoordeling (waarvan veel al meerdere jaren) hebben we gekeken hoe we met de beperkte 

capaciteit zoveel mogelijk adressen zouden kunnen beoordelen en daarmee de zo wenselijke 

snelheid kunnen behalen. Dit doen we onder het adagium “sneller meer veilig”. Dat betekent dat 

we ons niet enkel richten op de volgorde die wordt ingegeven vanuit het HRA-model (verhoogd 

risico eerst en dan licht-verhoogd risico), maar dat we nadrukkelijk hebben gekeken naar 

typologieën en logische ruimtelijke clusters.  

 

Doordat er verschillen ontstonden in de beoordelingskaders en werkwijzen binnen de batches, 

kregen de eigenaren en bewoners in de dorpen en wijken te maken met maatschappelijke gezien 

onwenselijke verschillen. Het voorbeeld van Overschild met drie (of meer) verschillende regimes is 

inmiddels landelijk bekend, maar dit probleem doet zich op meer plekken voor. Hierdoor dreigen 

onwenselijke delingen te ontstaan. Daarom hebben we in dit Lokaal Plan van Aanpak ervoor 

gekozen om vooral naar een clustergewijze beoordeling van adressen te gaan in samenhang met de 

risicoprofielen.  

 

Dit betekent dat we de voor onze gemeente beschikbare beoordelingscapaciteit in 2020 gaan 

inzetten voor gemengde clusters in Lageland, Luddeweer, Slochteren en Siddeburen en enkele losse 

adressen (allen met een verhoogd risico volgens HRA 2019). Ook reserveren we 10 beoordelingen 

om in te kunnen zetten voor bijzondere situaties die zich in de loop van het jaar voordoen 

(bijvoorbeeld nieuwe adressen vanuit het loket opname op verzoek, of vanuit acuut onveilige 

situaties). 

 

Programma beoordelingen 

2020 

Benodigde 

beoordelingscapaciteit  

Aantal adressen daarmee 

beoordeeld 

Lageland 16 16 

Luddeweer 12 12 

Noordbroek 17 17 

Scharmer 2 2 

Woudbloem 1 1 

Slochteren 28 334 

Siddeburen 34 1636 

Reserve 10 10 

Totaal 120 555 

  

De beoordelingen vinden plaats vanaf het derde kwartaal van 2020. Mogelijk loopt een deel van de 

scope door naar het eerste kwartaal van 2021. Overigens komen er in de loop van 2020 nog 

resultaten van de beoordelingen uit 2019 binnen (zie ook de overzichten per dorp in hoofdstuk 5). 

 

Naast bovenstaande adressen die vanuit het lopende versterkingsprogramma van de NCG worden 

beoordeeld, zijn er ook adressen opgenomen in de versnellingspilot Praktijkaanpak (zie 2.6).  

 

                                                                 

6
 Inclusief 3 adressen die nog niet in de scope zitten 
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Praktijkaanpak Aantal adressen praktijkaanpak 

Lageland 35 

Schildwolde 8 

Siddeburen 24 

Totaal 67 

 

We verwachten dat de adressen met een verhoogd risico uit de HRA 2019 die we in 2020 niet 

kunnen beoordelen in de eerste helft van 2021 worden beoordeeld, of eerder wanneer 

beoordelingscapaciteit beschikbaar is. Deze adressen worden in 2020 wel opgenomen. 

3.4 Programma opnames 2020 

Eind 2019 is opdracht gegeven aan de NCG om voor 211 adressen uit Lokaal Plan van Aanpak 2019 

de opnames op te starten. Deze opdracht hoort formeel nog tot het opnameprogramma van 2019, 

maar vindt in zijn geheel plaats in 2020. Vandaar dat wij deze zien als onderdeel van dit Lokaal 

Plan van Aanpak. Het gaat hier om 82 adressen met een verhoogd risicoprofiel op basis van HRA 

2019 en 129 adressen met een licht-verhoogd risicoprofiel op basis van de HRA 2019.  

  

De totale capaciteit voor opname in de regio voor 2020 is 4.000 adressen. Het aandeel voor Midden-

Groningen hiervan is 985. Dit is dus aanzienlijk meer dan de beschikbare beoordelingscapaciteit, 

zelfs als we bij het toekennen van beoordelingen zo efficiënt mogelijk gebruik maken van 

typologieën. We willen voorkomen dat er nieuwe stuwmeren ontstaan van adressen die wel zijn 

opgenomen, maar nog niet beoordeeld. We weten immers wat dit met de eigenaren en bewoners 

doet.  

 

In ieder geval moeten de adressen worden opgenomen die ook in 2020 worden beoordeeld. Dat 

geldt niet voor alle adressen, aangezien een deel van de beoordelingsscope 2020 bestaat uit 

adressen die in voorgaande jaren al zijn opgenomen. Hiervan moeten 182 adressen nog worden 

opgenomen. 

 

Met de ruimte die er dan nog is, kunnen de resterende adressen in Siddeburen, Schildwolde en 

Slochteren worden opgenomen. Dat gaat niet om alle adressen in deze dorpen, maar om de 

adressen die tot nu toe onderdeel zijn van de scope. Daarbij is het van belang dat we ons 

realiseren dat deze adressen in 2020 niet worden beoordeeld en dat we nu ook nog niet weten of 

deze adressen in 2021 beoordeeld kunnen worden. Dit zal vooral afhangen van de ontwikkeling van 

de beoordelingscapaciteit en van het succes van de verschillende versnellingsmaatregelen. 

 

Opname programma 2020 Aantal adressen opnemen 

Opnames vanuit 2019  211 

In 2020 te beoordelen adressen7 182 

Siddeburen 309 

Schildwolde 133 

Slochteren 106 

Totaal 941 

                                                                 

7
 Een deel van de adressen die we in 2020 willen laten beoordelen, moet nog worden opgenomen. Het 

grootste deel is in 2017 of 2018 al opgenomen. 



 

 19 

3.5 Doorkijk 2021 en verder 

NCG beheert de adressenlijst en rapporteert op basis hiervan over de voortgang. Via de Lokale 

Stuurgroep kunnen mutaties op deze lijst worden vastgesteld, zoals het gereed melden van 

projecten of het toevoegen van adressen met urgentie. Daarnaast is de verwachting dat de 

versnellingsmaatregelen in de loop van 2020 een positief effect gaan hebben op de lopende 

operatie.   

 

Als het programma voor opname en beoordelen (en uiteraard later de daarachter wegkomende 

fasen) dat in dit Lokaal Plan van Aanpak is opgenomen in 2021 is uitgevoerd, resteren ons nog ruim 

1.800 te beoordelen adressen. Hiervan zijn er 258 reeds opgenomen. Vanuit HRA 2020 (en 

eventuele opvolgende HRA-runs) kunnen mogelijk nieuwe adressen in beeld komen.  

 

Verwachte situatie eind 2020 Aantal adressen 

beoordeeld 

Nog te beoordelen 

Transitie 70 0 

Batch 1467 35 0 

Batch 1588 89 0 

Batch 1581 143 0 

Batch 3260 215 74 

Batch 2018 336 184 

LPVA 2019 (HRA 2018) 212 800 

LPVA 2020 (HRA 2019) 134 781 

Totaal 1.234 1.839 
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4. Aanpak per dorp en programma’s 2020 
Onze inwoners redeneren niet vanuit batches, HRA-modellen, verhoogde, of licht-verhoogde 

risico’s. Zij willen weten wat de versterkingsopgave betekent voor hun woningen, dorpen en 

leefgemeenschappen. Daarom geven we hieronder weer hoe de reeds gestarte 

versterkingsprojecten en de prioritering uit Hoofdstuk 4 van dit Lokaal Plan van Aanpak 

samenhangen per dorp. Daarbij is de fase planvorming en uitvoering erg afhankelijk van de lokale 

situatie, snelheid waarmee de randvoorwaarden gereed zijn (de eigenaren in batch 1467 hebben 

bijvoorbeeld erg lang moeten wachten totdat er duidelijkheid was over de taxaties van de 

herbouwwaarde) en de snelheid waarmee eigenaren keuzes kunnen en moeten maken. 

4.1 Overschild 

Alle adressen in Overschild zijn onderdeel van het versterkingsprogramma. De 124 adressen in (en 

nabij) de kern van het dorp zitten in de fase planvorming of uitvoering. Deze zijn allen beoordeeld 

op basis van NPR 9998:2015. Het resultaat hiervan is een opgave met een hoog percentage sloop-

nieuwbouw en zware versterking. De voorbereiding hiervan is gestart in de afgelopen periode en in 

2020 vinden de eerste zichtbare werkzaamheden plaats. Veel van de projecten zullen in 2020 in 

uitvoering gaan, maar een deel zal ook later volgen. Het gaat om individuele projecten met elk een 

eigen afwegingsmoment en planning.  

Het buitengebied van Overschild (123 adressen) is in 2019 beoordeeld op basis van NPR 9998:2018. 

De resultaten hiervan verwachten we in 2020. De verwachting is dat er nog steeds zware 

versterking nodig zal zijn, maar dat sloop-nieuwbouw zeldzamer wordt. Een deel hiervan (21 

adressen) zijn onderdeel van het Koplopersproject (zie 2.6). 

Een belangrijk kader voor de versterkingsprojecten in Overschild is de visie die door bureau MVRDV 

is opgesteld samen met het dorp. Deze visie is vertaald in een Structuurvisie en een 

bestemmingsplan voor de kern van het dorp dat dit jaar wordt vastgesteld. Om te kunnen voldoen 

aan de behoefte voor tijdelijke huisvesting worden dit jaar nog 30 wisselwoningen gerealiseerd op 

een locatie tegen de dorpskern aan.  

4.2 Steendam en Tjuchem 

Zowel Steendam als Tjuchem is geheel onderdeel van het versterkingsprogramma. Steendam is 

deels in 2018 al opgenomen. De nog niet opgenomen panden zijn in het najaar van 2019 (en deels 

in 2020) alsnog opgenomen. De beoordeling op basis van NPR 9998:2018 is eind 2019 gestart en we 

verwachten de resultaten in 2020.  

In Tjuchem waren nog geen panden opgenomen. Dit is in 2019 gebeurd (en deels in 2020) en de 

beoordeling op basis van NPR 9998:2018 is gestart. Ook hier verwachten we de resultaten de eerste 

helft van 2020.  

Voor beide dorpen wordt op initiatief van de inwoners een dorpsaanpak ontwikkeld waarbij de 

eigen wensen en ideeën van de eigenaar (woningverbetering en verduurzaming) worden 

gecombineerd met versterking. Dit leidt tot een integraal plan per woning waarbij duidelijk is welk 

deel van de kosten voor de eigenaar zijn en welk deel voortkomt uit de versterking. Belangrijk 

hiervoor is dat er voor alle woningen een beoordeling beschikbaar is en dat deze op basis van 

dezelfde uitgangspunten is uitgevoerd. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen de beide dorpen, de 

gemeente en de NCG. De uitvoering van de maatregelen verloopt vervolgens gefaseerd. 

Anders dan in Overschild zal naar verwachting sloop-nieuwbouw hier nauwelijks voorkomen. Ook 

hier maakt de gemeente samen met de dorpsgemeenschappen een visie. Hierbij zijn de bureaus 
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LA4Sale en PAU betrokken. Ook wordt samen met de dorpsgemeenschappen gekeken naar locaties 

voor tijdelijke huisvesting.  

4.3 Slochteren 

Het opnemen en beoordelen in Slochteren is gestart in 2017. Dit ging toen om 65 adressen in de 

batch 1581 in Slochteren Noord. Eind 2019 is over deze batch bestuurlijk afgesproken dat de 

liggende versterkingsadviezen worden uitgevoerd. Op dit moment wordt gekeken of dat onder de 

vlag van de Bouwimpuls (zie 2.6) kan of in het reguliere proces wordt meegenomen. Een groot deel 

van deze adressen is eigendom van woningcorporatie Lefier. 

De rest van Slochteren-Noord is in 2017 (batch 3260) en 2018 (batch 2018) opgenomen. Omdat hier 

met een relatief beperkte inzet van beoordelingscapaciteit over veel adressen een uitspraak kan 

worden gedaan, hebben we ervoor gekozen de clusters met rijwoningen in het 

beoordelingsprogramma van 2020 op te nemen. Dit gaat in totaal om 334 adressen in Slochteren 

Noord. De clusters met vrijstaande woningen en twee-onder-een kap woningen in Slochteren-Noord 

willen wij vervolgens in 2021 laten beoordelen.   

Vanuit de HRA 2018 zijn het afgelopen jaar 3 adressen in Slochteren met een verhoogd risicoprofiel 

opgenomen en beoordeeld. We verwachten dat in de loop van 2020 hiervan de versterkingsadviezen 

worden opgeleverd en dat daarna de planvorming en uitvoering kan starten.  

De overige adressen in Slochteren worden in 2020 niet beoordeeld.  

4.4 Schildwolde 

Net als in Slochteren is het opnemen en beoordelen in Schildwolde gestart in 2017. In eerste 

instantie ging dit om een geografisch aaneengesloten gebied rond de H. Dunantstraat en de G. 

Borgesiusstraat (78 adressen). Deze zijn als onderdeel van de batch 1581 opgenomen en 

beoordeeld. 30 adressen hiervan bleken een verhoogd risico te hebben op basis van HRA 2018. De 

versterkingsadviezen hiervan zijn eind 2019 gedeeld met de eigenaar en de bewoners (het gaat om 

28 corporatiewoningen en 2 particuliere woningen). Over de rest van deze woningen is eind 2019 

bestuurlijk afgesproken tussen rijk en regio dat de liggende versterkingsadviezen worden 

uitgevoerd. Op dit moment wordt gekeken of dat onder de vlag van de Bouwimpuls (zie 2.6) kan of 

in het reguliere proces. Het overgrote deel van deze adressen is eigendom van woningcorporatie 

Lefier (74 van de 78). 

In 2019 zijn verder 5 adressen met een verhoogd risico vanuit HRA 2018 beoordeeld. We 

verwachten dat in de loop van 2020 hiervan de versterkingsadviezen worden opgeleverd en dat 

daarna de planvorming en uitvoering kan starten. 

Er zijn 8 adressen (vanuit batch 2018, HRA 2018 en HRA 2019) geselecteerd voor de zogenaamde 

Praktijkaanpak (zie 2.6). Het gaat hier om woningen in het buitengebied tussen Schildwolde en 

Overschild.  

Het overige deel van Schildwolde wordt in 2020 niet beoordeeld. Dit gaat zowel om de 

overgebleven adressen uit de batches 3260 en 2018 als om de adressen met een licht-verhoogd 

risico uit de HRA 2018 en alle adressen uit de HRA 2019.  

4.5 Luddeweer 

In Luddeweer is het opname- en beoordelingsprogramma in 2018 gestart. Alle adressen zijn 

vervolgens opgenomen. Hiervan zijn in 2019 alleen de 7 adressen met een verhoogd risicoprofiel 

beoordeeld. We verwachten dat in de loop van 2020 de versterkingsadviezen hiervan worden 

opgeleverd en dat daarna de planvorming en uitvoering kan starten. 
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In de HRA 2019 zijn wederom 5 gebouwen met een verhoogd risicoprofiel in beeld gekomen in 

Luddeweer. Dat is aanleiding om alle panden in het dorp die nog niet beoordeeld zijn in 2020 

alsnog te beoordelen. Op die manier wordt het gehele dorp in 2020 beoordeeld.    

Afhankelijk van wat er uit die beoordelingen komt, zal de planvorming en uitvoering in 2021 

kunnen plaatsvinden. 

4.6 Lageland 

Een groot deel van de adressen in Lageland is in 2018 opgenomen. Hiervan zijn vervolgens alleen de 

adressen met een verhoogd risico beoordeeld in 2019.   

Er zijn in Lageland 2 adressen opgenomen in het koploperproject en 37 adressen geselecteerd voor 

de Praktijkaanpak (zie 2.6). Om vervolgens het gehele dorp beoordeeld te hebben, worden in 2020 

de resterende 15 adressen in Lageland beoordeeld.  

Afhankelijk van wat er uit die beoordelingen komt, zal de planvorming en uitvoering in 2021 

kunnen plaatsvinden.  

4.7 Siddeburen 

Op een aantal transitieprojecten na (voornamelijk Heft in eigen hand) en 51 adressen in het 

zorgprogramma, is Siddeburen pas sinds de HRA 2018 in beeld gekomen voor het 

versterkingsprogramma. Totaal zijn er nu 761 adressen in Siddeburen opgenomen in de scope.  

In 2019 zijn 77 adressen met een verhoogd risico op basis van HRA 2018 opgenomen en beoordeeld. 

De resultaten hiervan verwachten we in de loop van 2020. Daarna kan de planvorming en uitvoering 

starten. Dit betreft voornamelijk adressen in het buitengebied van Siddeburen.  

De adressen met een licht-verhoogd risico van zowel de HRA 2018 als die van 2019 zijn voor een 

deel juist rijwoningen in ruimtelijke clusters in de kern van Siddeburen (rondom de Vloedweg). 

Omdat hier met een relatief beperkte inzet van beoordelingscapaciteit over veel adressen een 

uitspraak kan worden gedaan, nemen we 144 rijwoningen op in het beoordelingsprogramma van 

2020. Een deel hiervan is eigendom van woningbouwcorporatie Lefier.  

Verder zijn er 37 adressen in Siddeburen geselecteerd voor de zogenaamde Praktijkaanpak (zie 

2.6).  

4.8 Noordbroek 

In Noordbroek zijn in 2018 enkele woningen opgenomen op het grensgebied met Slochteren, maar 

pas in de HRA 2018 en 2019 kwam Noordbroek echt in beeld voor het versterkingsprogramma. Er 

zijn 31 panden met een verhoogd risicoprofiel. Hiervan komen er 14 uit de HRA 2018. Deze zijn in 

2019 opgenomen en beoordeeld. De resultaten hiervan verwachten we in de loop van 2020. Daarna 

kan de planvorming en uitvoering starten. 

Uit de HRA 2019 komen 17 adressen met een verhoogd risicoprofiel (16 daarvan hadden in HRA 2018 

nog een licht-verhoogd risicoprofiel). Deze adressen worden in 2020 opgenomen en beoordeeld. Op 

basis van de HRA 2019 is het aantal adressen met een licht-verhoogd risicoprofiel gestegen van 64 

tot 318. Deze worden in 2020 niet beoordeeld. 

4.9 Overige dorpen 

Vanuit de overige dorpen zijn in 2019 13 adressen met een verhoogd risico vanuit de HRA 2018 

opgenomen en beoordeeld. De resultaten hiervan verwachten we in de loop van 2020. Daarna kan 
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de planvorming en uitvoering starten. In 2020 worden 3 adressen met een verhoogd risicoprofiel 

vanuit de HRA 2019 (1 in Woudbloem en 2 in Scharmer) opgenomen en beoordeeld.  

4.10 Zorgprogramma 

Ten behoeve van de zorgpanden is enkele jaren geleden het zorgprogramma gestart. Daarin werken 

overheden en zorgaanbieders samen om de versterking van de panden op een maatschappelijk 

verantwoorden wijze plaats te laten vinden. In oktober 2018 heeft dit geleid tot een akkoord en 

een voortzetting van het zorgprogramma
8
.  

In Midden-Groningen zijn vier zorgcomplexen opgenomen in het  zorgprogramma: Dit gaat om  het 

Ufkenshuis en De Deel in Siddeburen en  Edsersheerd in Slochteren. Totaal betreft dit 53 adressen. 

In alle gevallen gaat het vooralsnog om versterken. Dit jaar zal voor de eerste panden de 

versterking van start gaan.  

Het voormalige zorgpand ’t Olderloug is niet opgenomen in het oorspronkelijke zorgprogramma, 

maar er wordt al wel lange tijd gesproken over het inzetten van het pand als een kleinschalige 

ouderen woon- en zorgvoorziening. Maar daarvoor is het wel van belang dat het pand is beoordeeld 

aan de veiligheidsnorm. Er is nu besloten om het pand te beoordelen met capaciteit die hiervoor 

beschikbaar is vanuit het zorgprogramma.  

4.11 Scholenprogramma 

Ten behoeve van de versterking van schoolgebouwen is enkele jaren geleden het 

scholenprogramma gestart. Het doel va dit programma is om versterking en het inspelen op 

toekomstige ontwikkelingen binnen onderwijs hand in hand te laten gaan.  

Binnen de gemeente Midden-Groningen vallen 64 scholen (adressen) binnen het scholenprogramma. 

Hierover wordt separaat gecommuniceerd en ook de besluitvorming hierover staat los van het 

Lokaal Plan van Aanpak 2020. Vandaar dat deze adressen ook niet terugkomen in de tabellen in het 

Lokaal Plan van Aanpak 2020. 

4.12 Tijdelijke huisvesting 

Versterken van panden betekent over het algemeen dat het pand voor bepaalde tijd niet kan 

worden gebruikt. Daarom moet in tijdelijke huisvesting worden voorzien. We willen dat de 

tijdelijke huisvesting past bij de mogelijkheden die de gebruiker van het pand heeft. Daarom willen 

we inzetten op: 

1. De eigenaar/gebruiker/bewoner regelt zelf tijdelijke huisvesting en ontvangt hiervoor een 

vergoeding; 

2. Gebruik van panden in bezit van corporaties en andere woningbezitters; 

3. Gebruik van nog te bouwen permanente panden; 

4. Gebruik van nog te bouwen tijdelijke panden. 

Tot nu toe zijn er alleen locaties voor tijdelijke huisvesting gerealiseerd in Woudbloem (inmiddels 

weer verwijderd) en Overschild (vergunningsproces en fysieke voorbereiding loopt). Ook in andere 

gebieden is het noodzakelijk dat locaties worden gevonden voor het bouwen van tijdelijke panden, 

of permanente panden die eerst als tijdelijke huisvesting worden gebruikt. De gemeente 

onderzoekt in samenwerking met de NCG en de corporaties een aantal locaties die hiervoor in 

aanmerking komen.  

                                                                 

8
 Zie het rapport (Bevings-)bestendige zorg in Groningen Toekomstperspectief en versterken 18 oktober 2018 
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4.13 Agrarisch programma 

Gemeente Midden Groningen is een gemeente met veel actieve agrarische bedrijven. Deze 

boerderijen ondervinden ook hinder van aardbevingen als gevolg van de gaswinning in Groningen. 

Schade en versterken is niet los te zien van het agrarisch ondernemen en eventuele 

toekomstplannen op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Deze problematiek is 

zo sterk met elkaar verweven dat er een agrarische tafel is opgericht met vertegenwoordigers van 

rijk, regio en de agrarische sector. De agrarische tafel werkt aan een programmatische aanpak met 

als titel “Toekomstbestendige agrarische sector in de aardbevingsregio van Groningen”. 

Een eerste stap is inmiddels gezet. Op verzoek van de agrarische tafel heeft NCG een agroloket 

geopend. Hier kunnen boeren terecht met vragen over de versterking van boerenbedrijfsgebouwen.  

Binnen het versterkingsprogramma komen ook agrarische bedrijven in beeld voor opname en 

beoordeling. In totaal zijn er ongeveer 1.500 actieve agrarische bedrijven, verdeeld over alle 

aardbevingsgemeenten die mogelijk te maken krijgen met versterking. Daarvan hebben of krijgen 

er 456 inmiddels een plek in de lokale plannen van aanpak. Dit betekent dat  ruim 1.000 actieve 

agrarische bedrijven nog geen plek hebben in de lokale plannen. Het ontbreken van perspectief op 

het gebied van versterken kan verstorend werken voor de integrale aanpak en daarmee voor het 

agrarisch ondernemen. 

Vanuit de agrotafel is de behoefte om versterking nadrukkelijker onderdeel te laten zijn van het 

agrarische programma en de integrale aanpak te waarborgen. Dat betekent dat de agrotafel 

gemeenten heeft opgeroepen om agrarische bedrijven die zich aanmelden voor het agrarische 

programma voortvarend in de Lokale Plannen van Aanpak op te nemen.  

Onze gemeente heeft een groot aantal agrarische bedrijven en daarvan zit ook een deel in de 

huidige scope voor versterken. Op dit moment hebben we nog onvoldoende in beeld hoe gemeente 

overstijgend gekeken kan worden naar een slimme en efficiënte manier (een typologie-achtige 

aanpak) om te voorkomen dat de agrarische aanpak concurrerend is met de reguliere 

versterkingsopgave, of vanwege de beperkte beoordelingscapaciteit tot stilstand komt. 

  



 

 25 

5. Communicatie 

5.1 Strategische uitgangspunten 

Inwoners willen geen woorden maar daden. Geen plannen, ambities en beloftes, maar weten 

wánneer er wát gaat gebeuren en wat er van hen verwacht wordt. De strategische uitgangspunten 

voor communicatie zijn realisme, transparantie, perspectief bieden, samenwerking en profilering.  

Concreet betekent dit het volgende:  

 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; 

Deze uitgangspunten zijn tegelijkertijd concreet en algemeen. Iedere inwoner heeft zijn of haar 

eigen informatiebehoefte. Het is en blijft een uitdaging om het voor iedereen goed te doen.  

5.2 Rollen, verantwoordelijkheden en doelen 

Inwoners krijgen in het versterkingsproces te maken met verschillende partijen. Het is van belang 

dat ze weten wie deze partijen zijn en bij wie ze wanneer terecht kunnen. Het uitgangspunt is dat 

inwoners/huiseigenaren regie voeren en dat de uitvoeringsorganisatie in de lead is en 

eindverantwoordelijk voor het resultaat van de communicatie. Voor gemeente, 

uitvoeringsorganisatie, aannemer en woningcorporatie betekent dit dat er continue zorgvuldige 

afstemming plaatsvindt over wie, wanneer en wat met inwoners communiceert.  

Het hieronder opgenomen overzicht geeft de rollen en doelen in algemene zin weer. Hier zijn 

echter ook uitzonderingen op. In de bestaande batches is dit per batch ongeveer anders 

georganiseerd.  

Partij Rol Doelen Communicatie 
Inwoner en 
huiseigenaar 

Voert regie over 
de eigen woning. 

 Is betrokken bij en kent het plan 
voor de eigen woning/straat/wijk; 

 Is in staat goede afwegingen/keuzes 
te maken. 

 Weet wat er van hem verwacht 
wordt. 

 Weet wat hij van de 
uitvoeringsorganisatie en aannemer 
kan verwachten. 

 Heeft het gevoel grip te hebben op 
het versterkingsproces van de eigen 
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woning. 
Gemeente  Is opdracht-

gever van de 
NCG. 

 Is eind-
verantwoor-
delijk voor de 
lokale 
versterking. 

 Is verant-
woordelijk 
voor de 
lokale 
randvoorwaar
den voor de 
versterking: 
vergunningen
, beleid et 
cetera. 

 Is in staat goede afwegingen en 
keuzes te maken voor de eigen 
gemeente. 

 Weet wat er door de andere partijen 
van hem verwacht wordt. 

 Weet wat hij van de andere partijen 
kan verwachten. 

 Heeft grip op de 
versterkingsoperatie binnen de eigen 
gemeente. 

 Is in staat de 
eindverantwoordelijkheid voor de 
lokale versterking te nemen. 

 Lokaal plan 
van aanpak. 

 Prioritering. 

Uitvoeringsorg
anisatie (NCG) 

 Is opdracht-
gever voor 
aannemers.  

 Voert de 
versterkings-
operatie uit. 

 Fungeert als 
eerste 
aanspreek-
punt voor 
inwoners over 
de uitvoering. 

 Kent de bestuurlijke opdracht voor 
de lokale versterking. 

 Is in staat om op te treden als 
opdrachtgever voor aannemers. 

 Kent de lokale randvoorwaarden en 
kan hiermee werken. 

 Kent de situatie op adresniveau en is 
in staat om maatwerk te leveren. 

 Heeft grip op de uitvoering van de 
lokale versterking 

 Start 
opname & 
beoordeling. 

 Normbesluit. 
 Individuele 

afstemming 
bewoners-
wensen. 

 Advies 
versterkings-
besluit. 

 Verhuizing 
naar 
tijdelijke 
huisvesting. 

 Start 
uitvoering. 

 Verhuizing 
naar de 
nieuwe of 
versterkte 
woning. 

Aannemer  Is opdracht-
nemer voor 
de 
versterking 

 Voert de 
versterkings-
plannen uit. 

 Kent de randvoorwaarden 
waarbinnen het versterkingsadvies 
wordt uitgevoerd. 

 Staat in goed contact met inwoner 
en contactpersoon van de NCG. 

 Weet wat er op adresniveau speelt 
aan relevante informatie en 
anticipeert hierop. 

 Proces: 
start, 
doorlooptijd 
en 
oplevering. 

 Problemen 
en 
vertraging. 

Woningcorpor
atie 

 Voert regie 
over de eigen 
woningen. 

 Is het eerste 
aanspreek-

 Is betrokken bij en kent het plan 
voor de eigen woningen/straat/wijk; 

 Is in staat goede afwegingen/keuzes 
te maken. 

 Weet wat er van hem verwacht 

 Eigen plan 
van aanpak. 

 Proces. 
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punt voor de 
eigen 
inwoners over 
het over-
koepelende 
versterkings-
plan. 

wordt. 
 Weet wat hij van de 

uitvoeringsorganisatie en aannemer 
kan verwachten. 

 Heeft het gevoel grip te hebben op 
het versterkingsproces van de eigen 
woning. 
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6. Risico’s 
Er is een groot aantal risico’s en aandachtspunten die moeten worden benoemd.  

Impact op inwoners en leefbaarheid dorpen 

De versterking heeft een grote impact op onze inwoners en de dorpen waar versterking plaatsvindt. 

Zeker in de gebieden waar sprake is van grootschalige sloop-nieuwbouw en bewoners voor langere 

tijd uit hun woning moeten. De belangrijkste factor hierbij is betrouwbaarheid en het nakomen van 

afspraken en toezeggingen. Zaken gaan in dit dossier telkens anders dan we ons hadden 

voorgenomen. Dat maakt dat inwoners nieuwe uitspraken en toezeggingen met argusogen bekijken 

en weinig vertrouwen hebben in het realisme ervan. Dit zorgt voor veel spanningen bij inwoners en 

zet de leefbaarheid van dorpen en wijken onder druk. De verschillende kaders en uitgangspunten 

die soms per dorp of wijk van toepassing zijn, zetten dit verder onder druk. Wij streven ernaar om 

gebieden (dorpen of wijken) zoveel mogelijk geclusterd te beoordelen, zodat we zoveel mogelijk 

voorkomen dat er verschillen ontstaan binnen gemeenschappen. Met de voortdurend schuivende 

panelen is dit echter niet gegarandeerd. 

 

Tijdelijke huisvesting 

In 2020 wordt een locatie voor maximaal 30 wisselwoningen gerealiseerd in Overschild. Maar ook op 

andere plekken is behoefte aan tijdelijke huisvesting. De praktijk leert dat het realiseren van 

tijdelijke huisvesting lang duurt. Dit speelt niet alleen in Midden-Groningen, maar ook in de andere 

aardbevingsgemeenten. Daarom werkt NCG samen met de gemeenten aan oplossingsrichtingen voor 

tijdelijke huisvesting. Hierbij worden diverse oplossingen onderzocht en alternatieve 

arrangementen uitgewerkt, zoals het inzetten van woningcorporatiebezit en het toekennen van een 

vergoeding waarmee bewoners eigen invulling kunnen geven aan alternatieve huisvesting.  

 

Uitvoeringscapaciteit 

De beperkte beoordelingscapaciteit is bepalend voor de reikwijdte van dit Lokaal Plan van Aanpak. 

Maar er zijn meer plekken waar capaciteit een knelpunt kan zijn. Zo is de organisatorische 

capaciteit bij NCG mogelijk een knelpunt zolang vacatures voor projectmanagers en 

bewonersbegeleiders niet worden ingevuld. Daarnaast wordt met het grote aantal 

planvormingstrajecten steeds meer gevraagd van de gemeentelijke organisatie. Door NCG wordt 

bekeken of en op welke wijze gemeenten ondersteund kunnen worden in onder andere het 

vergunningverleningsproces. En ook de uitvoering van projecten staat onder druk in de huidige 

markt voor aannemers.  

 

Uitwerking Tijdelijke Wet Groningen 

Onderdelen van de aanvulling op de Tijdelijke Wet Groningen ten behoeve van versterken, worden 

in lagere regelgeving verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Er zal op initiatief van de regio een 

proces ingericht worden om meer duidelijkheid te schetsen over de rolverdeling en bijbehorende 

verantwoordelijkheden van de Uitvoeringsorganisatie, de gemeenten en BZK binnen de 

versterkingsoperatie. Daarnaast zullen in het parallelle proces uitvoeringsvragen ten aanzien van de 

diverse processtappen binnen het versterkingsproces aan de orde komen.  

 

Toepassing HRA en NPR  

In het kader van de toepassing van de HRA en de NPR 9998 hebben de ministers van Economische 

Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan het Adviescollege voor de 

Veiligheid Groningen (ACVG) een aantal vragen voorgelegd naar aanleiding van de steekproef 1581: 
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1. Hoe kan worden omgegaan met de discrepantie tussen de uitkomsten van de HRA en NPR 

bij het vaststellen van een risicoprofiel van een gebouw en het beoordelen of een gebouw 

aan de veiligheidsnorm voldoet?  

2. Hoe is te verklaren dat gebouwen, die volgens de HRA aan de veiligheidsnorm voldoen en 

zelfs geen licht verhoogd risicoprofiel hebben, in de beoordeling op basis van de 

NPR9998:2018 toch versterkt blijken te moeten worden?  

3. Op welke wijze kan het verschil tussen de uitkomsten van HRA en NPR worden verkleind? 

Het ACVG zal conform het Instellingsbesluit de regio betrekken bij het opstellen van dit advies. 

  
Kaders versterking  

Om de versterking van gebouwen te kunnen uitvoeren en bewoners helderheid te geven, heeft NCG 

eind 2017 kaders versterking opgesteld. Het gaat hierbij om randvoorwaarden en uitgangspunten 

om de versterking mogelijk te maken. Uitgangspunt van het Versnellingsteam is dat deze bestaande 

kaders versterking in principe gehandhaafd zullen blijven. Er wordt daarnaast parallel bekeken of 

de versnellingsmaatregelen en de nieuwe tijdelijke wet versterking Groningen tot herijking van de 

kaders zal moeten leiden.  
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7. Definities 
 

 AOS: Acuut Onveilige Situatie.  

 ACVG: Adviescollege voor de Veiligheid Groningen. Het onafhankelijke ACVG adviseert, 

gevraagd en ongevraagd, de minister van EZK (verantwoordelijk voor veiligheid) en de minister 

van BZK (verantwoordelijk voor de versterking) over kaders en normen voor de veiligheid van 

gebouwen. 

 Batch 1467: De groep gebouwen die in 2016 is geïnspecteerd. De versterking van deze 

gebouwen kan doorgaan op basis van gewekte verwachtingen en gemaakte afspraken, volgens de 

afgeronde versterkingsadviezen. Deze versterkingsadviezen zijn gebaseerd op de NPR 

9998:2015.  

 Batch 1588: De groep gebouwen die in de eerste helft van 2017 is geïnspecteerd. De versterking 

van deze gebouwen kan doorgaan op basis van gewekte verwachtingen en de bestaande 

versterkingsadviezen (op basis van NPR 9998:2015).  

 Batch 1581: De groep gebouwen die in de eerste helft van 2017 is geïnspecteerd. Eind 2019 is 

bestuurlijk afgesproken dat alle woningen in deze groep versterkt worden, waarbij het liggende 

versterkingsadvies (op basis van NPR 9998:2015) wordt gebruikt.  

 Batch 3260: de groep gebouwen die in de tweede helft van 2017 is geïnspecteerd.   

 Batch 2018: De groep gebouwen die in 2018 is geïnspecteerd.  

 Beoordeling: Onderzoek of een gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet.  

 Bouwimpuls: Eén van de versnellingsmaatregelen. Op 5 februari 2020 hebben 6 regionale 

bouwbedrijven en het Rijk een akkoord ondertekend. De bouwbedrijven gaan samenwerken in 

een Bedrijfsbureau. Het doel hiervan is om het proces vanaf opname te versnellen en meer 

integraal te maken. 

 Heft in Eigen Hand/Eigen Initiatief: Programma’s van NCG waarbij eigenaren zelf regie hebben 

over de versterking van hun woning. De programma’s gaan door op basis van gewekte 

verwachtingen. De beide programma’s zijn afgesloten. Dat betekent dat er geen nieuwe 

adressen in deze programma’s bij komen.   

 HRA: De Hazard and Risk Assessment is een jaarlijks onderzoek naar de veiligheidsrisico’s in het 

aardbevingsgebied. Onderdeel van dit onderzoek is het risicomodel, waarmee op basis van een 

probabilistische methode de waarschijnlijkheid wordt aangegeven of een woning wel of niet 

voldoet aan de veiligheidsnorm. De Mijnraad heeft dit risicomodel gebruikt in haar advies.  

 Inspectie: Onderzoek naar de constructieve eigenschappen van een gebouw. In de nieuwe 

aanpak wordt dit opname genoemd.  

 Licht verhoogd risicoprofiel (P90): Gebouwen waarvan het op basis van het HRA-model 

mogelijk is dat zij niet voldoen aan de veiligheidsnorm. 

 Mijnraad: De Mijnraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de minister van Economische Zaken 

en Klimaat adviseert over de verlening van verschillende mijnbouwvergunningen. 

 Mijnraadadvies: Op 29 juni 2018 heeft de Mijnraad advies uitgebracht aan de minister van EZK 

over wat de gevolgen zijn van het verlagen van de gaswinning voor de veiligheid en wat dit 

betekent voor de versterkingsoperatie. De minister van EZK heeft op 2 juli 2018 een besluit 

genomen over het vervolg van de versterkingsoperatie. 

 NCG: Nationaal Coördinator Groningen, uitvoeringsorganisatie voor versterking.  

 Normaal risicoprofiel: Gebouwen waarvan het op basis van het HRA-model waarschijnlijk is dat 

zij voldoen aan de veiligheidsnorm. 
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 Normbesluit: Het besluit waarin staat of een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm (10-5), 

omvat de soort maatregelen die nodig zijn om het gebouw op norm te krijgen en een indicatie 

van de kosten. Na het nemen van het normbesluit start de planvormingsfase. NCG neemt het 

normbesluit namens de minister van BZK. 

 NPR (9998): De Nederlandse Praktijkrichtlijn 9998 is de richtlijn voor aardbevingsbestendig 

bouwen. De meest recente versie van NPR 9998 dateert van november 2018. Rond 1 juli 2020 

verschijnt naar verwachting een nieuwe versie. 

 Opname: Zie Inspectie. 

 Risicoprofiel: Op basis van het risicomodel in de HRA is aan alle woningen in het 

aardbevingsgebied een risicoprofiel toegekend. Dit risicoprofiel geeft de waarschijnlijkheid aan 

dat een woning niet voldoet aan de veiligheidsnorm. 

 TCMG: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. 

 Technisch versterkingsadvies (TVA): In een technisch versterkingsadvies staan de maatregelen 

die nodig zijn om een type gebouw te laten voldoen aan de norm voor aardbevingsbestendig 

bouwen. Met één Technisch versterkingsadvies kunnen soms meerdere adressen van een 

versterkingsadvies worden voorzien.  

 Typologie-aanpak: Nieuw te ontwikkelen aanpak van de opnames en beoordeling, waarbij per 

type woning maar een zeer beperkt aantal woningen uitgebreid onderzocht hoeft te worden. Als 

uit onderzoek blijkt dat versterking niet nodig is, dan geldt dat voor alle woningen van hetzelfde 

type. Is versterking wel nodig dan kan de specifieke versterkingsmaatregel(en) bij alle woningen 

toegepast worden. Er zal nog wel een korte validatie-inspectie plaatsvinden om vast te stellen 

of een woning daadwerkelijk overeenkomt met de typologie, en er bijvoorbeeld geen 

constructieve wijzigingen zijn geweest. De typologie-aanpak is nog in ontwikkeling en moet 

gevalideerd worden voordat deze breed kan worden toegepast.  

 Veiligheidsnorm: In 2015 heeft de Commissie Meijdam geadviseerd om in Groningen de 

veiligheidsnorm 10-5 te hanteren. Dat betekent dat de kans dat een individu overlijdt als gevolg 

van aardbevingen kleiner moet zijn dan eens per 100.000 jaar. Deze veiligheidsnorm is het 

uitgangspunt in de NPR. Als na doorrekening van een gebouw blijkt dat de kans op overlijden 

groter is dan eens per 100.000 jaar, zijn versterkingsmaatregelen noodzakelijk.  

 Verhoogd risicoprofiel (P50): Gebouwen waarvan het op basis van het HRA-model 

waarschijnlijk is dat zij niet voldoen aan de veiligheidsnorm. 

 Versterkingsadvies (VA): In een versterkingsadvies staan de maatregelen die nodig zijn om een 

specifiek gebouw te laten voldoen aan de norm voor aardbevingsbestendig bouwen. Voor elk 

adres dat wordt beoordeeld volgt een versterkingsadvies. 

 Versterkingsbesluit: Het besluit waarin de maatregelen zijn uitgewerkt om het gebouw aan de 

veiligheidsnorm te laten voldoen, waarbij rekening is gehouden met voorkeuren van de 

eigenaren en bewoners. Na het nemen van het versterkingsbesluit start (de voorbereiding van) 

de uitvoering.  
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Bijlage 1. bestuurlijke afspraken versterkingsopgave d.d. 2 juli 2018 
Op hoofdlijnen zijn de volgende afspraken gemaakt tijdens het bestuurlijk overleg van 2 juli 2018, 

welke dienen als vertrekpunt voor het plan van aanpak:  

 Veiligheid, navolgbaarheid en uitlegbaarheid staan bovenaan bij de versterkingsopgave. 

 De lokale stuurgroep vervult een regisserende rol in de lokale afwegingen, prioritering en 

communicatie richting haar inwoners. 

 Ingezet wordt op het versnellen van opname, beoordeling en uitvoering.  

 De norm 10-5 blijft te allen tijde leidend. 

 Om snelheid te maken is het van belang dat de gebouwen met een verhoogd risicoprofiel en 

de batches 1.467+ en 1.588 op korte termijn in uitvoering gaan. 

 Hierbij is van belang dat de gebouwen waarvan het risicoprofiel het hoogst is, die 

waarschijnlijk niet voldoen aan 10-5, eerst aan de beurt zijn.  

 Het HRA-model wordt gebruikt om jaarlijks de gebouwen qua opname te prioriteren. Het 

model is nog niet in staat om te bepalen hoe die gebouwen versterkt moeten worden en 

wat het individuele veiligheidsniveau van het gebouw is. Hiervoor wordt blijvend gebruik 

gemaakt van de bestaande systematiek, met als basis de NPR, totdat een alternatieve 

aanpak – technisch gevalideerd en juridisch houdbaar – beschikbaar is. 

 Bestaande batches en het programma Heft in Eigen Hand en Eigen Initiatief worden 

uitgevoerd op basis van de liggende versterkingsadviezen, met uitzondering van batches 

1.581 en 3260.  

 De zorgvisie die is vastgesteld wordt in uitvoering gebracht. 

 Het Rijk wordt wettelijk verantwoordelijk voor de te behalen veiligheid door de 

versterkingsaanpak. Alle kosten die worden gemaakt vanuit veiligheidsperspectief of op 

basis van bestuurlijke afspraken, worden vergoed door het Rijk. 

 Tot het moment dat per onderwerp nieuwe afspraken zijn gemaakt, blijven eerdere 

afspraken uit het Meerjarenprogramma ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen’ (MJP) 

van kracht.  

Uitwerking van de bestuurlijke afspraken 

 

1.467+ 

Van Batch 1.467+ wordt de versterking doorgezet omdat voor deze groep verwachtingen zijn 

gewekt en vergevorderde afspraken zijn gemaakt. Dit geldt voor de volledige batch, ongeacht het 

risicoprofiel. De eigenaar beslist of het aanbod van de versterkingsmaatregelen kan worden 

uitgevoerd. Als een eigenaar instemt, dan wordt het vervolgtraject doorlopen. 

 

1.588 

Over Batch 1588 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen het Rijk en de betreffende gemeenten. 

Vanwege vergevorderde afspraken en gewekte verwachtingen hebben alle eigenaren de 

mogelijkheid om het liggende versterkingsadvies uit te voeren, of te kiezen voor sloop/nieuwbouw 

indien dit goedkoper is dan versterken. Het verschil met Batch 1.467+ is dat de eigenaren uit batch 

1.588 zelf beschikking krijgen over het budget voor de versterking, in de vorm van een depot en 

dat zij dit budget zonder schotten kunnen inzetten. Eigenaren dienen hiervoor een subsidie aan te 

vragen via de gemeente waarin zij wonen (proces is ondergebracht bij SNN) en kunnen hiermee zelf 

sturing geven aan hun plannen. Het budget voor sloop/nieuwbouw wordt bepaald op grond van een 
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vastgesteld rekenmodel, de “prijslijst”. Tussen gemeenten en het Rijk zijn afspraken gemaakt over 

de geldstromen, hardheidsclausules, maatwerk, een risicofonds en een bestuurlijk ventiel. 

 

1.581 

Binnen Batch 1.581 worden gebouwen uitgevoerd volgens liggend versterkingsadvies. Uitgezonderd 

zijn de zorgpanden. Deze panden gaan volgens de afspraken van het zorgconvenant.  

 

Heft in Eigen Hand en Eigen Initiatief 

Deze versterkingsadviezen worden uitgevoerd conform het liggend versterkingsadvies.  

 

3.260 

Deze batch bestaat voor een deel uit zorggebouwen die zijn ondergebracht in het zorgprogramma, 

deze worden daar dan ook opgepakt. Bestuurlijk is afgesproken dat de liggende en nog op te 

leveren versterkingsadviezen van gebouwen met een verhoogd risicoprofiel of een licht verhoogd 

risicoprofiel worden uitgevoerd. Over de gebouwen met een normaal risico wordt nog een 

steekproef uitgevoerd.  

 

2018 

In de eerste drie kwartalen van 2018 zijn gebouwen geïnspecteerd. Deze gebouwen zijn nog niet 

beoordeeld. Adressen kunnen waar gewenst, en binnen de beschikbare capaciteit, meegenomen 

worden in de plannen van aanpak 2020. 

  



 

 34 

Bijlage 2. Afspraken verrijking 
Om het risicomodel (de Hazard and Risk Assessment, HRA) als prioriteringsinstrument te kunnen 

gebruiken, is gezocht naar een manier om een oplossing te bieden voor de geconstateerde 

beperkingen van het model. NCG heeft de beperkingen van het HRA-model geanalyseerd en 

vervolgens aan aantal toetscriteria opgesteld om de lijst te completeren. Deze criteria zijn gebruik 

om de adressenlijst te verrijken.  

 

NCG hanteert bij de verrijking van het risicomodel de volgende criteria: 

• Bij selectie van één adres uit een blok van 2-onder-1 kapwoningen, of één/enkele adres(sen) 

maar niet alle adressen binnen een blok van rijwoningen, of één/enkele adres(sen) binnen één-

en-hetzelfde appartementengebouw met meerdere adressen, behorend tot dezelfde CVW-

typologie, ook de resterende adressen uit het blok/appartement toevoegen. 

• Bij selectie van één adres uit een blok van woningen, niet behorend tot dezelfde typologie maar 

constructief wel met elkaar verbonden, ook de omringende woningen meenemen (clusteren) in 

de analyse om de onderlinge invloed te kunnen onderzoeken. Het betreft hier veelal uniek, 

vrijstaande woningen die als constructief ‘gekoppeld’ of aanleunend kunnen worden beschouwd. 

• Bij selectie van één (of enkele) woningen uit blok van 2-onder-1 kapwoningen of rijwoningen, 

ook adressen van woningen binnen één-en-hetzelfde type/typologie toevoegen die zich in de 

directe omgeving (zelfde wijk, straal van 100 meter, zelfde PGA-waarde conform NPR9998:2017) 

bevinden. 

• Bij selectie van een adres uit een blok van 2-onder-1 kapwoningen of rijwoningen, ook adressen 

van woningen binnen één-en-hetzelfde type/typologie toevoegen die zich niet in de directe 

omgeving bevinden. PGA-waarde conform 2017 als indicatie meenemen. Dient gelijk of hoger te 

zijn aan/dan de geselecteerde adres(sen). 

• Toevoegen van woningen die conform plattegrond, opbouw, bouwjaar en openingsratio 

overeenkomen met woningen die in de MRL-P50 groep worden vermeld en waarvoor wordt 

geadviseerd door nadere opname uitsluitsel te geven. 

• Toevoegen van meerlaagse bouwtypes met een hoofddraagconstructie van metselwerk in hoge 

PGA-gebieden conform NPR9998:2017. 

• Toevoegen van woningen die voorkomen op de Acuut Onveilige Situaties-lijst en de stuttenlijst 

(periodiek). 

• Toevoegen van adressen met significante schade. 

• Afvoeren van reeds versterkte woningen. 

 

Deze criteria zijn besproken tijdens een bijeenkomst op 6 september 2018 tussen NCG, CVW en EZK 

en de kennisinstituten NEN en TNO en op 11 september 2018 met de Mijnraad en SodM. De 

voorgestelde criteria zijn tijdens beide bijeenkomsten doorgenomen en positief beoordeeld. 

  



 

 35 

Bijlage 3. Nadere uitwerking stappen versterkingsproces 
Met de gebouweigenaren wordt een proces doorlopen. Dit proces start vanaf het moment dat 

gebouweigenaren in beeld komen door middel van de risico gestuurde HRA-methodiek en eindigt bij 

het opleveren van een woning op norm conform de meest actuele NPR.  

 

De werkwijze en het doorlopen van het proces met gebouweigenaren die al ‘in beeld’ zijn 

(onderdeel zijn van de al geïnspecteerde groepen 1.467+, 1.588 en 1.581 en 3.260) verloopt anders 

dan voor de gebouweigenaren die nieuw in het versterkingsprogramma worden opgenomen. Met de 

‘bekende’ eigenaren wordt eerst het gesprek gevoerd over wat hun mogelijkheden zijn. Afhankelijk 

van hun keuze wordt het proces verder opgepakt. Welke aanpak vanuit communicatie wordt 

gekozen om deze bewoners te informeren is afhankelijk van de afspraken die per gemeente in 

overleg met het betreffende Versterkingspunt van NCG zijn gemaakt. Voor een integrale 

uitvoeringsplanning wordt met lokale stuurgroepen en hun organisaties afgestemd. Het programma 

Eigen Initiatief doorloopt een eigenstandig proces. 

 

Start  

Bij de start zien de stappen er als volgt uit: 

 Vaststellen werkvoorraad naar aanleiding van HRA-risicoanalysemethodiek (in lijn met de 

herziene aanpak als afgesproken tijdens het bestuurlijk overleg van 20 september 2018); 

 Vaststellen van de voortgang in de uitvoering van bestaande batches en randvoorwaarden  

(zoals tijdelijke huisvesting en vergunningen) voorbereiden;   

 Planningen en afspraken maken over de communicatie met de betreffende gemeenten; 

 Contact opnemen met gebouweigenaren, afspraken inplannen; 

 Kennismaken met gebouweigenaren, toelichting geven over het Mijnraadadvies, HRA-

methodiek, vervolgstappen; 

 Opnameplan in overleg met eigenaar doornemen en toestemming vragen om dit in te 

plannen. 

 

Opname/beoordeling en normbesluit 

Met de bewoner wordt een opname-afspraak (uitgebreid of validatie) gemaakt. Uit de opname volgt 

een sterkteberekening, tenzij de opname eerst wordt gemaakt voor aanvulling van de database. 

Wanneer dat laatste het geval is, wordt dit uitgelegd. De sterkteberekening wordt vervolgens met 

de eigenaar besproken. Uit de berekening wordt duidelijk of een gebouw al dan niet voldoet aan de 

norm 10-5. Zo niet, dan wordt de gebouweigenaar begeleid in het vervolgen van het traject. 

Voldoet de woning aan de norm, dan is versterken niet noodzakelijk en kan het traject hier 

eindigen voor de eigenaar. 

 

In het wetsvoorstel van de Tijdelijke wet Groningen wordt een aantal uitgangspunten omschreven 

voor het normbesluit, waaronder: 

 NCG neemt het normbesluit namens de minister van BZK. Het normbesluit bepaalt of een 

gebouw wel of niet voldoet aan de veiligheidsnorm. 

 Indien een gebouw niet voldoet aan de veiligheidsnorm bevat het besluit het soort 

maatregelen dat noodzakelijk is om aan de veiligheidsnorm te voldoen. De invulling van de 

maatregelen wordt in gezamenlijkheid met eigenaren/bewoners na het normbesluit 

uitgewerkt. De uiteindelijke maatregelen worden in het Versterkingsbesluit opgenomen. 
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 Indien een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm en de eigenaar niet in bezwaar gaat is 

het proces met het normbesluit ten einde. 

 Tegen het normbesluit staat bezwaar en beroep open. De NCG heeft tot taak het namens 

de minister nemen van beslissingen op bezwaar tegen normbesluiten. 

 

Planvorming 

Het versterkingsadvies is vertrekpunt voor verdere planvorming. De waardebepalingen geven 

richting aan het gesprek en mogelijkheden die met bewoners kunnen worden verkend: versterken, 

sloop-nieuwbouw of herbouw.  

 

De volgende stappen moeten worden doorlopen:  

 Er wordt een projectdefinitie opgesteld, een projectvoorstel en een projectplan (in overleg 

met de uitvoerende organisatie en de eigenaar/bewoner). Het plan van eisen komt hiermee 

zo volledig mogelijk tot stand binnen de grenzen van de financiële kaders;  

 De definitieve begroting komt in beeld en het bedrag waarvoor de versterking dan wel 

sloop-nieuwbouw moet worden gerealiseerd (bouwbudget) wordt vastgesteld binnen de 

kaders voor versterken; 

 Het bouwbudget is in beheer bij een publieke partij. Onderzocht wordt of en op welke 

wijze dit bouwbudget, als de bewoner hiervoor kiest, aan de bewoner beschikbaar gemaakt 

kan worden in een depot. Bij sloop-nieuwbouw wordt geen geld uitgekeerd;  

 Marktpartijen kunnen worden geselecteerd, keuzes worden waar mogelijk (in samenspraak) 

met de eigenaren gemaakt; 

 Het ontwerp kan in overleg tussen de eigenaar en de aannemer worden gemaakt 

(concepten, voorlopige, definitief ontwerp). 

 

Uitvoering 

Om van definitief ontwerp naar opgeleverd gebouw te komen, is nog een aantal stappen 

noodzakelijk. Hierbij kan een gebouweigenaar ook kiezen voor uitvoering onder eigen beheer. Er 

geldt een aantal spelregels, maar in een regulier traject worden onderstaande stappen en 

overeenkomsten met de eigenaren doorlopen.  

 Het uitvoeringsplan, inclusief planningen, vergunningen etc.; 

 Aanbestedingen/contracten; 

 Depotovereenkomst. Hieruit worden alle kosten betaald; 

 Overeenkomst met eigenaar/vaststelling overeenkomst; 

 Uitvoering kan starten conform gemaakte afspraken en uitvoeringsplan; 

 Opleveringsdocumenten en een opleverdossier met normverklaring; 

 Oplevering van de woning en daarmee afsluiten van het traject; 

 Evaluatie en mogelijkheden en/of wensen voor nazorg. 

 

De vervangende zekerheid zal of door middel van de bankgarantiefaciliteit (hoge impact) of door 

middel van de vaststellingsovereenkomst/ versterkingsbesluit/ subsidiebesluit worden geboden. De 

eigenaar is verantwoordelijk voor het ophalen van de toestemming van zijn geldverstrekker.  

 

Het versterkingsproces wordt in de figuur op de volgende pagina schematisch weergegeven.  
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Bijlage 4. Governance gaswinningsdossier en versterken 
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Bijlage 5. Overzicht versterkingsprogramma Midden-Groningen 
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Bijlage 6. Beschrijving verschillende batches en groepen 
De versterkingsopgave kent verschillende batches en groepen. In paragraaf 4.2 wordt weergegeven 

hoe deze batches / groepen verdeeld zijn over de dorpen. Hieronder volgt per batch / groep een 

beschrijving.  

1. 2015-2016: Dit wordt ook wel de batch Transitie genoemd. Hierin zijn de adressen opgenomen 

van versterkingsprojecten die begonnen zijn voor de oprichting van NCG. NCG heeft deze 

projecten overgenomen. Hierin zijn ook de programma’s Heft in Eigen Hand en Eigen Initiatief 

opgenomen. Maar ook de programma’s voor zorggebouwen, scholen en dorpshuizen. Om 

verwarring over de aantallen te voorkomen zijn de adressen van het scholenprogramma uit dit 

overzicht gehaald. De voltooide projecten zijn onder meer de 10 rijwoningen in Woudbloem 

(Tienborg) en 4 corporatiewoningen in Siddeburen. Van met name de projecten in Heft in Eigen 

Hand en Eigen Initiatief weten wij niet de exacte stand van zaken. We gaan ervan uit dat de 

meeste in de fase planvorming zitten.   

2. De batch 1467. Dit is de eerste groep versterkingsprojecten die door de NCG is georganiseerd. 

NCG startte in 2016 met het eerste inspectieprogramma. In onze gemeente gaat dit om 35 

woningen, grotendeels aan de Meerweg in Overschild. De planvorming voor deze projecten is in 

volle gang en voor een deel is de uitvoering ook gestart. Voor een groot deel gaat dit om sloop-

nieuwbouw, maar er zijn ook enkele versterkingsprojecten. Dat laatste geldt in ieder geval 

voor de 3 rijksmonumenten die onderdeel uitmaken van de batch. Hiervan is de versterking van 

de molen in Overschild inmiddels uitgevoerd. 

3. De batch 1588. Dit gaat om 89 adressen, allen in Overschild. Deze zijn opgenomen in de eerste 

helft van 2017. Op basis van het convenant dat in het voorjaar van 2019 met het Rijk en de 

corporaties is afgesloten voor deze groep adressen, worden deze versterkt onder gemeentelijke 

regie. Dat betekent dat hier in beginsel geen onderscheid wordt gemaakt in risicoprofiel op 

basis van de HRA 2018 of 2019. De voortgang is vooral afhankelijk van de snelheid waarmee de 

eigenaren (na jaren hebben moeten wachten) hun plannen kunnen afronden. Ongeveer de helft 

van deze groep is in een ver stadium van planvorming. 

Batch 1588 

De batch 1588 is opgenomen in de eerste helft van 2017. Ten tijde van de zogenaamde 

“pauzeknop” van de minister stond NCG op het punt om de versterkingsadviezen voor deze 

adressen naar buiten te brengen. In de voorgesprekken met de eigenaren hierover was al 

duidelijk wat de uitkomst van de versterkingsadviezen was, veel sloop-nieuwbouw.  

In eerste instantie voldeed deze batch niet aan de criteria die door de Mijnraad waren 

geformuleerd om door te gaan. Daarom werd de batch onderdeel van bestuurlijke afspraken. 

Daarbij is tussen rijk en regio afgesproken dat de batch door zou gaan onder publieke regie 

en met een totaalbedrag afgesproken waarbinnen de versterking in beginsel zou moeten 

worden uitgevoerd.  

Met het wegvallen van NAM verdween ook de bestaande financiële lijn. Er moest een middel 

worden gevonden waarmee publiek geld ter beschikking kon komen van individuele 

eigenaren. Dat is uiteindelijk een subsidieverordening geworden waarmee eigenaren een 

bouwdepot kunnen vullen. De hoogte van het budget hiervoor wordt bepaald door de kosten 

voor nieuwbouw op basis van een eenvoudig rekenmodel af te zetten tegen de 

versterkingskosten uit het versterkingsadvies. 

Het ontstane budget kan (inclusief de kosten voor tijdelijke huisvesting) door de eigenaar 

worden ingezet. Het budget is ontschot, zodat er slim om gegaan kan worden met 

budgetten. Tussen het rijk en de 4 betrokken gemeenten zijn afspraken gemaakt over een 

risicofonds en een bestuurlijk ventiel bij meerkosten.  
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4. De batch 1581 is opgenomen in de eerste helft van 2017. Voor Midden-Groningen (toen nog 

Slochteren) was dit de eerste batch die buiten Overschild plaatsvond. Het gaat namelijk om 143 

adressen in Slochteren en Schildwolde. De beoordeling van deze adressen op basis van NPR 

9998:2015 had (grotendeels) al plaatsgevonden, toen besloten werd de versterking anders aan 

te pakken. In de HRA 2018 hebben 30 adressen in Schildwolde in deze batch een verhoogd 

risicoprofiel (P50) gekregen. Van deze adressen zijn de versterkingsadviezen inmiddels gedeeld 

met de eigenaar (op twee woningen na corporatiebezit).  

In 2018 is voor de adressen met een normaal risicoprofiel afgesproken dat deze op een later 

moment een herbeoordeling konden aanvragen. Echter, op basis van een steekproef binnen 

deze groep adressen is eind 2019 alsnog besloten dat alle liggende versterkingsadviezen binnen 

deze groep kunnen worden uitgevoerd. Dit gaat om 113 adressen in Slochteren en Schildwolde. 

Een deel hiervan is corporatiebezit en een deel is particulier bezit. Soms ook binnen 

huizenblokken (gespikkeld bezit). Dat maakt de aanpak ingewikkeld. Op dit moment wordt 

gekeken of de versterking van deze panden onder de vlag van de Bouwimpuls kan plaatsvinden.  

5. De batch 3260 is opgenomen in de tweede helft van 2017. Dit gaat in onze gemeente om 289 

adressen, verspreid over verschillende dorpen. Onder andere het buitengebied van Overschild is 

onderdeel van deze batch. In eerste instantie is in 2019 gestart met de beoordeling van de 

adressen met een verhoogd risico (P50). Inmiddels is in het buitengebied van Overschild ook 

gestart met de beoordeling van de adressen met een licht-verhoogd risico (P-90) en met een 

normaal risico. Deze beoordeling vindt plaats op basis van de NPR 9998:2018.  

181 adressen in deze batch moeten nog worden beoordeeld. Een deel hiervan is opgenomen in 

het beoordelingsprogramma voor 2020. Vanuit onze eigen uitgangspunten en gesterkt door de 

uitkomsten van de steekproef 1581, willen wij dat alle adressen in deze batch uiteindelijk 

worden beoordeeld.  

6. De batch 2018 is, zoals de naam al doet vermoeden, opgenomen in 2018. Dit was de laatste 

batch die op basis van het MJP van de NCG tot stand is gekomen. In Midden-Groningen gaat dit 

om 520 adressen. 86 adressen hiervan zijn in 2019 beoordeeld. De resultaten hiervan worden in 

de loop van 2020 verwacht. Dit gaat om adressen in Steendam en Tjuchem en de adressen met 

een verhoogd risicoprofiel in een aantal andere dorpen. De overige adressen in deze batch 

moeten nog worden beoordeeld. Een groot deel hiervan is opgenomen in het 

beoordelingsprogramma voor 2020.  

7. Groep HRA 2018. De adressen die in beeld zijn gekomen vanwege de HRA 2018 is voor onze 

gemeente groot. Het gaat om 1.012 adressen bestaande uit 158 adressen met een verhoogd 

risicoprofiel (P50) en 755 adressen met een licht-verhoogd risico (P90). Bovendien zijn er 99 

adressen met een normaal risicoprofiel die dusdanig gelegen zijn tussen panden met een 

verhoogd of licht-verhoogd risico, dat we hebben besloten deze toe te voegen aan de 

beoordelingsscope. Het voornemen in het Lokaal Plan van Aanpak 2019 was om een groot deel 

van deze groep in 2019 op te nemen en te beoordelen. In de praktijk bleek er enkel capaciteit 

te zijn voor de groep panden met een verhoogd risico en een aantal panden in de dorpen 

Steendam en Tjuchem. Er is dus een grote restgroep die wacht op opname en beoordeling. 

8. In 2019 is er wederom een HRA gepubliceerd. Buiten de verwachting om kwam hier een groot 

aantal nieuwe panden bij in onze gemeente (912). Daarbij kwamen 28 adressen als verhoogd 

risico uit het model die voorheen niet in beeld waren, maar bleken ook 73 nog niet 

beoordeelde adressen met voorheen een licht-verhoogd risico een verhoogd risico te hebben. 

Een deel hiervan zit in het programma voor opname en beoordeling in 2020 (zie 4.3).  


