
Tabel 1: Stand van zaken versterkingsprogramma's P50,P90 & Normaal

P50 'verrijkt' P90 'verrijkt'
Normaal risico 

profiel
Totaal

Totaal
3.414 13.222 9.431 26.067

Opnames
2.617 4.332 7.421 14.370

Beoordelingen
1.424 1.627 3.835 6.886

Project vastgesteld
541 345 913 1.799

Opleveringen (versterkte gebouwen)
192 100 715 1.007

Data t/m 7 oktober 2019

De cijfers geven de laatste stand van kennis weer die bij NCG bekend is. Het overzicht is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen maar het valt op dit moment niet uit 
te sluiten dat er op onderdelen nog aantallen worden aangepast en toegevoegd. Gemeenten hebben aangegeven dat zij nog een finale check willen doen op de aantallen 
zover deze bij hen bekend zijn. Bijstellingen zijn mogelijk naar aanleiding van nieuwste inzichten.



Tabel 2: Jaarlijkse voortgang versterking – Gehele adressen scope

Jaarlijkse voortgang
Data 

correcties
Vóór
2016 2016 2017 2018

2019 
(t/m 3 okt)

Totaal
Prognose 

realisatie

2019 

Prognose 
eindstand 2019 

Totaal 

Opnames 1.3841 1.362 1.493 5.137 3.984 1.010 14.370 1.500 – 1.900 14.860 – 15.260

Beoordelingen 1.100 58 2.943 2.265 520 6.886 600 - 900 6.966 – 7.266

Project vastgesteld 26 255 55 570 330 5632 1.799 700 - 850 1.936 – 2.086

Opleveringen (versterkte 
gebouwen)

-36 29 179 103 261 471 1.007 475 - 500 1.011 – 1.036

Data t/m 7 oktober 2019

• Noot1: Er is voor gekozen gerapporteerde cijfers op jaarschijven 2016 – 2018 te laten sluiten met de in mei 2019 aan de Kamer gerapporteerde cijfers en deze niet, ten gevolge van 
data correcties, aan te passen. 

• Deze recent ontdekte wijzigingen in aantallen door data correcties zijn weergegeven in kolom 'Data correcties’.
• Noot2: Het totaal aantal vastgestelde projecten is exclusief 280 adressen uit de batch 1.588 en 559 corporatie adressen. Het totaal aantal opleveringen is exclusief 59 corporatie 

adressen. Versterking van bovengenoemde vindt buiten regie NCG en CVW plaatst. Voortgang registratie in het dashboard van die projecten wordt in Q4-19 afgestemd met partijen 
na inhoud/dossier afstemming. 

• Noot3: In de prognose cijfers zijn niet aantallen genoemd bij noot 2 opgenomen.



Toelichting

• Volgens de meest recente HRA-run (maart 2019) is het aantal adressen met een verhoogd risico gedaald tot onder de 1.000. Dit neemt niet weg dat conform bestuurlijke 
afspraken met de regio en eerdere toezeggingen de totale scope van opname en beoordeling hoger is. De scope van het aantal adressen dat in aanmerking komt voor opname en 
beoordeling is op dit moment opgelopen tot 26.000 adressen. Dit komt door:

• Uitvoering van opnamen en beoordeling van adressen die reeds in de versterkingsoperatie waren opgenomen worden in verband met gewekte verwachtingen voortgezet 
(oude batches);

• HRA run 2019 ten behoeve van het vaststellingsbesluit;
• De bestuurlijke afspraak dat een adres niet van de lijst voor opname en beoordelen afgehaald kan worden, ook niet als de nieuwste HRA-run geen (licht) verhoogd 

veiligheidsrisico meer aangeeft;
• Opname van huizen met een normaal risicoprofiel in de lokale plannen van aanpak uit o.a. het oogpunt van gebiedsontwikkeling.

• In 2019 hebben alle lokale plannen van aanpak voorlopige goedkeuring van het SodM gekregen. Vanaf mei 2019 is met gemeenten het proces voor de lokale plannen 2020 
gestart. De komende maanden toetst de Uitvoeringsorganisatie deze plannen op beschikbare capaciteit en SodM in hoeverre de lokale programma’s van aanpak de juiste 
adressen en prioritering bevatten. 

• De adressen worden in volgorde van risicoprofiel opgenomen en beoordeeld. De beoordeling zal uitwijzen welke huizen daadwerkelijk moeten worden versterkt.
• Op basis van het Mijnraad-advies is vorig jaar in overleg met de regio overgestapt op een nieuwe, meer risicogerichte aanpak van de versterking. Dit was noodzakelijk omdat in 

de gebiedsgerichte aanpak de meest risicovolle huizen niet als eerste aan de beurt kwamen. Die nieuwe aanpak is in 2018 voorbereid. Tegelijkertijd zijn alle definitieve 
versterkingsadviezen uit de oude aanpak voortgezet en in uitvoering gebracht. Bij implementatie van de nieuwe, risicogerichte aanpak bleek dat het tempo van CVW achterbleef 
bij wat mocht worden verwacht op basis van zijn afspraken met NAM (Kamerstuk 33529, nr. 638). Dat verklaart onder andere het lagere aantal nieuwe opnames en 
beoordelingen tussen eind 2018 en de eerste helft van 2019. Inmiddels stuurt de NCG het CVW rechtstreeks aan, totdat het CVW ophoudt te bestaan aan het einde van dit jaar. 
Het tempo is nu opgevoerd waardoor aan het einde van dit jaar nagenoeg alle P50-adressen zullen zijn opgenomen. Daarnaast zijn er met de regionale bestuurders afspraken 
gemaakt over versnellingsmaatregelen


