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1. Voorstel  

1. Het Lokaal Plan van Aanpak versterking Midden-Groningen 2021-2022 vast te stellen. 

 

2. Inleiding 

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

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

moeten worden opgenomen, beoordeeld en uitgevoerd. 

  

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

kan worden bijgestuurd in prioritering en ook in de juiste benutting van de capaciteit. Het Plan van 

Aanpak 2020 liep tot 1 juli 2021. Vanwege de ontwikkeling van de typologieaanpak duurde het 

langer dan beoogd om het vervolg te schrijven. Daarom hebben we dit meteen voor anderhalf jaar 

gedaan, zodat er meer rust en voorspelbaarheid wordt gecreëerd.  

3. Publiekssamenvatting 

In het Lokaal Plan van Aanpak 2021-2022 is opgenomen hoe het programma voor de opname, 

beoordeling en uitvoering van de versterking van gebouwen er in 2021 en 2022 uitziet. Dit 

programma is tot stand gekomen in regionale afstemming. Daarbij is de beschikbare capaciteit voor 

opname, beoordeling en uitvoering het uitgangspunt geweest.  

4. Bevoegdheid van de Raad 

Het vaststellen van het Lokaal Plan van Aanpak is een raadsbevoegdheid. Dit staat beschreven in 

artikel 13g van de Tijdelijke wet Groningen. Ten tijde van het opstellen van dit raadsvoorstel was 

de Tijdelijke wet Groningen nog niet vastgesteld door de Eerste Kamer en was het Besluit 

Versterking Gebouwen Groningen het wettelijk kader. In artikel 6, eerste lid hiervan staat 

weergegeven dat de gemeenteraad een plan van aanpak voor de versterking kan vaststellen en na 
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goedkeuring van de inspecteur-generaal der mijnen kan indienen bij de uitvoeringsorganisatie.  

5. Beoogd effect 

Het Lokaal Plan van Aanpak 2021-2022 geeft weer welke en hoeveel gebouwen er in de periode van 

1 juli 2021 tot 31 december 2022 worden opgenomen, beoordeeld en uitgevoerd. Het uiteindelijke 

doel hiervan is dat onze inwoners veilig in deze gebouwen kunnen wonen, werken en recreëren. Wij 

willen dat de versterking niet enkel als een technische exercitie wordt uitgevoerd, maar dat er 

voldoende aandacht is voor de mensen.  

6. Historische context 

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

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

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

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

Tot medio 2018 was het versterkingsprogramma onderdeel van het Meerjarenplan 

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

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

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

aangewezen waar alle gebouwen werden beoordeeld). 

Sinds 2019 wordt per gemeente een Lokaal Plan van Aanpak opgesteld. Hierin staat de prioritering 

van het opnemen en beoordelen en sinds 2021 ook het uitvoeren van adressen weergegeven. De 

NCG is hiervan de uitvoeringsorganisatie. Het Plan van Aanpak vormt dan ook de opdracht voor de 

NCG.  

7. Argumenten 

Zoals ook de afgelopen jaren het geval was, bepaalt de beschikbare capaciteit de hoeveelheid 

adressen die opgenomen, beoordeeld en uitgevoerd kunnen worden. Maar er zijn ook andere 

factoren die meespelen, zoals beperkingen vanuit de natuurbeschermingswet, het 

absorptievermogen van een buurt of dorp en logistieke aspecten.  

 

Ook de wettelijke kaders spelen een rol. Het Besluit Versterken Gebouwen Groningen geeft aan 

waar het Lokale Plan minimaal aan moet voldoen: 

- Het Plan bevat een uitvoeringkader voor de versterking binnen de gemeente; 

- De planning voor het opnemen van gebouwen; 

- De planning voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de gebouwen 

 

Vervolgens zegt het Besluit ook iets over de prioritering. In artikel 6, lid 5 en 6 staat dat eerst 

gebouwen met een verhoogd risicoprofiel, vervolgens gebouwen met een langjarig licht verhoogd 

risico en vervolgens gebouwen met een licht verhoogd risico moeten worden opgenomen. Gebouwen 

met een normaal risicoprofiel kunnen in het plan worden toegevoegd als dit de snelheid van de 

uitvoering van het algehele plan ten goede komt, het draagvlak voor de versterking ten goede komt 

en geen onredelijke vertraging oplevert voor de versterking van gebouwen met een verhoogd 

risicoprofiel. 



   

 Pagina: 3 van 4 

 Datum: 1 juli 2021 

 Zaak: 651297 

 
 

 

 

 

Binnen deze randvoorwaarden hebben we een Lokaal Plan van Aanpak geschreven met de looptijd 

van anderhalf jaar. Daarmee creëren we meer voorspelbaarheid voor inwoners en kunnen wij en de 

andere betrokken organisaties beter anticiperen op wat komen gaat. Gedurende de looptijd van het 

plan zullen 1.137 adressen worden beoordeeld en 316 adressen starten met de uitvoering. Aan het 

eind van de looptijd van dit Plan van Aanpak zijn dan nog 353 adressen over die beoordeeld moeten 

worden en 1.992 adressen waar de uitvoering nog moet starten. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

De grote onbekende factor is dat we niet weten wat de uitkomst is van de beoordelingen die op 

basis van dit Lokaal Plan van Aanpak worden uitgevoerd. De verwachting bij de deskundigen is dat 

als gevolg van de dalende seismiciteit, de impact van de maatregelen zal afnemen. Ook is de 

verwachting dat veel adressen binnen de versterkingsaanpak op norm blijken te zijn en dus 

helemaal geen versterkingsmaatregelen meer nodig hebben. We weten dit echter pas zeker als de 

woningen daadwerkelijk zijn opgenomen en beoordeeld. Dat betekent dat we er aan de ene kant 

wel rekening mee houden (verwachtingsmanagement), maar aan de andere kant nog niet op sturen. 

Een andere belangrijke factor is de doorontwikkeling van de typologieaanpak. Op het moment van 

opstellen van het Lokale Plan waren 7 typologieën gevalideerd en operationeel. Maar de 

verwachting is dat er meer typologieën zullen volgen de komende tijd. En dat kan tot gevolg hebben 

dat adressen die in ons Lokale Plan nu nog benoemd staan als te beoordelen met de reguliere 

methode (NLTH), mogelijk alsnog met de typologieaanpak beoordeeld kunnen worden. Die 

flexibiliteit zit in het plan. En mocht blijken dat hierdoor meer capaciteit beschikbaar komt voor 

adressen die nog niet in dit Lokale Plan zijn benoemd, dan starten we eerder met het laten 

beoordelen van adressen die pas in 2023 aan de beurt zouden zijn. 

Het voorkomen van stagnatie in de voortgang is belangrijk. Daarom is de NCG alvast van start 

gegaan met het opnemen, beoordelen en uitvoeren van adressen die deel uitmaken van dit Lokale 

Plan van Aanpak voor de eerste maanden na 1 juli.   

9. Financiële paragraaf 

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

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

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

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

Gebouwen Groningen groter geworden.  

Deze inzet wordt vergoed vanuit de zogenaamde lumpsum die de gemeenten krijgen. De gesprekken 

over deze financiering worden voortdurend gevoerd.  De focus van dit raadsvoorstel ligt bij de 

uitvoering en de opdracht die wij met dit Plan van Aanpak aan de NCG geven om onze inwoners te 

helpen.  

Naast de lumpsum voor de meerkosten die de gemeentelijke organisatie maakt in verband met de 

gevolgen van de gaswinning, zijn er ook geldstromen vanuit de bestuurlijke afspraken van november 

2020. Dit gaat onder meer om de dekking van inpassingskosten (fysieke kosten die voortkomen 
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vanuit het versterkingsprogramma), de regelingen rondom blok B en het regiofonds waarover nog 

afspraken gemaakt moeten worden. Apart daarvan is de geldstroom die te maken heeft met de 

afspraken rondom batch 1588.  

10. Communicatie 

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

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

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

van ons hoorden?  

In het hoofdstuk communicatie van het Lokaal Plan van Aanpak 2021-2022 hebben we hier de 

strategische uitgangspunten voor opgenomen. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Na de besluitvorming in het college is het concept Lokaal Plan van Aanpak 2021-2022 naar het SodM 

gestuurd ter beoordeling en ook naar de NCG voor een uitvoeringstoets. Op die manier willen we 

voldoen aan het vereiste in artikel 6, tweede en derde lid, van het Besluit Versterken Gebouwen 

Groningen.  

Tegelijkertijd hebben we NCG al opdracht gegeven om te starten met de eerste adressen voor de 

komende maanden, om te voorkomen dat er stagnatie in het proces ontstaat.  
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