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Onderwerp: Raadsbrief stand van zaken versterking

Geachte leden van de raad,

Op 18 februari 2021 hebben we u in een raadsbrede bijeenkomst meegenomen in de laatste stand 
van zaken van het dossier gevolgen gaswinning. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en 
hebben we u over verschillende onderwerpen separaat geïnformeerd.

Met name rondom de versterking is er de laatste tijd veel gebeurd. Voor de samenhang leek het ons 
goed u voor het zomerreces nog via deze raadsbrief te informeren over de laatste stand van zaken 
van de verschillende ontwikkelingen.

Voortgang bestuurlijke afspraken

Op 6 november 2020 is er een heel palet aan bestuurlijke afspraken overeengekomen tussen het rijk 
en de regio (provincie en gemeenten). In de periode hierna is hard gewerkt aan de uitwerking van 
deze afspraken. Het ene ging sneller dan het andere. Hieronder geven wij de stand van zaken per 
onderdeel. 

Stand van zaken typologieaanpak
De afgelopen jaren is veelvuldig door alle betrokken partijen benoemd dat het beoordelen of de 
gebouwen in onze regio voldoen aan de veiligheidsnorm van 10-5 te langzaam gaat. Dit wordt onder 
meer veroorzaakt door de tijd die het kost om één enkel gebouw te beoordelen. De manier waarop 
dit tot nu toe gebeurt is omslachtig. Een gebouw wordt helemaal doorgemeten, vervolgens wordt er 
een digitaal model van gemaakt en wordt berekend tegen welke krachten de woning bestand is. 
Deze uitgebreide methode geeft een heel goed beeld, maar kost ook veel tijd. Er kunnen op die 
manier maar weinig gebouwen per jaar worden beoordeeld. 
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De typologieaanpak is ontwikkeld door TNO en 24 juni 2021 door het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat gepubliceerd (zie bijlage 1 voor de kamerbrief hierover). De aanpak gaat ervan uit 
dat woningen van bepaalde types onder dezelfde omstandigheden dezelfde risico’s kennen en 
daarmee ook dezelfde generieke maatregelen nodig hebben om te voldoen aan de veiligheidsnorm 
10-5. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Want er moet voldoende wetenschappelijke basis 
zijn om op deze manier een uitspraak te kunnen doen over individuele woningen. Zo zou het voor de 
uitkomst bij een individueel adres niet uit moeten maken of deze via de typologieaanpak is 
beoordeeld, of via de reguliere manier. 

De aanpak zoals die er nu ligt voldoet hieraan voor een aantal typologieën. Daarmee kunnen nu al 
veel van de nog resterende adressen in de versterkingsaanpak worden beoordeeld. Met het 
ontwikkelen van nieuwe typologieën wordt dit aantal adressen vergroot. Op dit moment is de 
inschatting dat in onze gemeente circa 1.250 van de 1.650 adressen die nog beoordeeld moeten 
worden binnen de typologieaanpak vallen.

Overigens betekent het typologisch beoordelen nog steeds dat elke woning afzonderlijk wordt 
opgenomen. Daarbij wordt gekeken of de woning inderdaad past binnen de betreffende typologie en 
of er aanpassingen zijn, of veel schade, waardoor een typologische beoordeling niet meer mogelijk 
is. In die situaties zal alsnog een reguliere beoordeling moeten plaatsvinden. In de regionale 
verdeling van de beoordelingscapaciteit wordt hier rekening mee gehouden.

Herbeoordeling en compensatie in blok A
Veel woningeigenaren wachten al lang op een beoordeling van hun woning en daarna op de 
eventuele versterkingsmaatregelen. Dat geeft veel onrust en onvrede. Met de afspraken die in 
november zijn gemaakt is gepoogd aan de ene kant iets te doen met de lange wachttijden en aan de 
andere kant eigenaren hiervoor te compenseren. 

Zeker nu als gevolg van het dalend seismisch risico de impact van de versterkingsmaatregelen 
afneemt, zit lang niet elke eigenaar te wachten op een zware versterking. Natuurlijk moet een 
gebouw veilig zijn, maar wanneer dit kan met minder maatregelen, dan is dat zeker ook in het 
belang van de eigenaar. Met die gedachte is in november overeengekomen dat eigenaren van 
adressen die zijn beoordeeld op NPR 2015 of 2018, maar die nog niet in uitvoering zijn, het recht 
hebben op een herbeoordeling op basis van de nieuwste inzichten. Als zij daarvoor kiezen, hebben 
zij recht op een compensatiepakket ter grootte van € 30.000,-. Kiest een eigenaar ervoor om het 
liggend versterkingsadvies uit te voeren, dan blijft enkel de € 7.000 verduurzamingssubsidie over. 

Inmiddels hebben we alle eigenaren die uitmaken van deze groep (wij noemen dit blok A), per brief 
geïnformeerd en zijn de eerste gesprekken hierover gevoerd. De NCG voert dit uit in overleg met de 
gemeenten. Ongeveer 1.150 adressen in onze gemeente komen in aanmerking voor een dergelijk 
aanbod waaronder circa 800 particuliere eigenaren. De regeling die dit mogelijk maakt is door het 
rijk opgesteld en vastgesteld en wordt uitgevoerd door Samenwerkingsverband Noord Nederland 
(SNN). 



Een belangrijke randvoorwaarde voor eigenaren om een keuze te maken is perspectief en kennis. 
Het perspectief komt deels vanuit de introductie van de typologieaanpak. Er zal bij het 
herbeoordelen namelijk zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van die typologieaanpak. Verder is 
het van belang dat de regelingen waarmee de eigenaren het compensatiebedrag kunnen aanvragen 
in werking zijn. Dat is inmiddels het geval. En tot slot moet er een onafhankelijke adviseur 
beschikbaar zijn voor de eigenaar om hem of haar te helpen bij de keuze om te laten herbeoordelen 
of niet. Op dit moment worden deze onafhankelijke adviseurs door de NCG geworven. 

Dit alles betekent concreet dat het meeste voorbereidende werk is gedaan en dat binnenkort 
daadwerkelijk gestart kan worden met het herbeoordelen. 

Blok B: Voorkomen onuitlegbare verschillen
Een belangrijke aanleiding voor de bestuurlijke afspraken was de voortdurende aanpassingen aan de 
NPR als beoordelingskader. Hierdoor veranderde door de tijd heen de impact van de maatregelen 
die werden geadviseerd. Vanuit oogpunt van veiligheid logisch en ook wenselijk, maar deze 
voortdurende veranderingen kwamen de uitlegbaarheid en het vertrouwen bij de inwoners niet ten 
goede. 

De aanpassing van NPR 2018 naar NPR 2020 dreigde dwars door het proces van de Lokale Plannen 
van Aanpak heen te gaan. Het voor langere tijd vastzetten van de NPR was echter niet haalbaar en 
daarom is door de gemeenten een aantal gebieden (clusters) aangewezen waarbinnen onuitlegbare 
verschillen zouden ontstaan, wanneer de NPR-aanpassing zonder flankerend beleid zou worden 
doorgevoerd (wij noemen dit blok B).

Het flankerend beleid bestaat eruit dat adressen binnen deze clusters dezelfde behandeling krijgen 
als de adressen die er omheen liggen. Dus ofwel het toepassen van maatregelen die aansluiten op 
de omliggende versterkingsprojecten, ofwel een compensatiebedrag van € 30.000,-. 

In onze gemeente hebben we twee gebieden gedefinieerd, bestaande uit 47 adressen in Slochteren 
en 147 adressen in Siddeburen. Binnen deze gebieden zijn enkele adressen waar aanvullende 
maatregelen worden aangeboden. De meeste adressen krijgen echter het compensatiebedrag 
aangeboden. 

De afspraken rondom dit blok B zijn een uitdrukkelijke wens geweest van de gemeenten en daarom 
is overeengekomen dat de financiële stromen ook via de gemeenten lopen. Dat is dus anders dan in 
de overige regelingen (blok A, C en E) die hier worden genoemd. Echter voor de eigenaar is in alle 
gevallen SNN het subsidieloket. De eigenaren merken daarom ook weinig tot niets van de verschillen 
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in achterdeur. Wel is het zo dat de gemeenten voor dit proces nog een subsidieregeling moeten 
laten vaststellen. Dit moet per gemeente gebeuren. Om te voorkomen dat er onwenselijke 
verschillen tussen de verordeningen per gemeente ontstaan, wordt dit gezamenlijk voorbereid. De 
subsidieregeling zal vallen onder de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Midden-
Groningen en in september door het college worden vastgesteld. 

Verduurzaming en woningverbetering in blok C
Alle eigenaren van wie de woning in het versterkingsprogramma zit en die niet behoren tot de 
hiervoor genoemde groepen (blok A en B) hebben recht op een bedrag van € 17.000 voor 
woningverbetering en verduurzaming (wij noemen dit blok C). In onze gemeente gaat dit om circa 
1.650 adressen. De regeling hiervoor is onlangs door het rijk vastgesteld en is geopend. De 
eigenaren hebben hierover een brief ontvangen. 

Blok E: Verbeteren woningvoorraad buiten het versterkingsprogramma
Eigenaren in het aardbevingsgebied van wie de woning niet in het versterkingsprogramma zit, 
hebben recht op een subsidie van € 10.000 voor woningverbetering en verduurzaming (wij noemen 
dit blok E). In de bestuurlijke afspraken is hiervoor € 50 miljoen gereserveerd. Hiervoor is een 
regeling opgesteld door het rijk. Het gebied waar de regeling van toepassing is, wordt bepaald door 
de begrenzing van de waardeverminderingsregeling van IMG. De regeling is onlangs opengesteld en 
werkt met vensters die elk een plafond hebben. Het eerste plafond is inmiddels bereikt. 

Aanpak schrijnende situaties
Voor sommige mensen is de versterking en/of de schadeafhandeling de druppel die de emmer doet 
overlopen. Het gaat daarbij vaak om situaties waarbij er meer aan de hand is dan enkel vanuit de 
versterking en/of schadeafhandeling kan worden opgelost. Voor deze schrijnende situaties, oftewel 
vastgelopen dossiers, is In de bestuurlijke afspraken een bedrag van €50 miljoen gereserveerd. 

Er wordt op dit moment gewerkt aan een regeling voor de aanpak van deze situaties. Daarbij wordt 
vooral aangesloten op bestaande structuren, zodat er niet weer een nieuw loket, of nieuwe aanpak 
komt, maar de bestaande zaken worden verbeterd. Er komt een interventieteam met een ruim 
mandaat om maatwerkoplossingen te bieden. De onafhankelijk voorzitter van dit interventieteam is 
Geert-Jan ten Brink, Dijkgraaf van het waterschap Hunze en Aa’s en oud-burgemeester van de 
voormalige gemeente Slochteren. 

Overigens zaken en ontwikkelingen in het versterkingsprogramma

Lokaal Plan van Aanpak 2021-2022
Het Lokaal Plan van Aanpak 2020 is in maart 2020 door uw raad vastgesteld. Het plan loopt door tot 
1 juli 2021 en dan zullen bijna alle adressen die in het plan stonden zijn beoordeeld. Om echter na 
1 juli niet tot stilstand te komen is het van belang dat er ook een Lokaal Plan van Aanpak komt voor 
de tweede helft van 2021 en 2022. 

Tijdens de presentatie op 18 februari hebben wij u reeds geïnformeerd over factoren die invloed 
hebben op de snelheid waarmee het Lokaal Plan van Aanpak 2021/2022 kan worden opgesteld. Met 
name de typologieaanpak blijkt een factor van betekenis. Het maakt nogal uit in tijd of een adres 



wordt beoordeeld met de typologieaanpak, of met de reguliere berekeningen (NLTH en NLPO). En 
daarmee is de typologieaanpak bepalend voor het aantal adressen dat kan worden beoordeeld in 
een jaar en ook om welke adressen dit gaat. 

Zoals we hierboven al schreven, is de typologieaanpak inmiddels van start gegaan en dat maakt dat 
we nu het Lokaal Plan van Aanpak kunnen afronden. We streven ernaar om deze in de 
raadsvergadering van 30 september door u te laten vaststellen. 

Tegelijkertijd zien we ook dat de voortgang van het beoordelen van adressen en uitvoeren van de 
versterking niet moet stoppen. Daarom zal de NCG vooruitlopend op de vaststelling in uw raad 
alvast starten met de in het Lokaal Plan van Aanpak 2021-2022 benoemde adressen die voor de 
komende maanden zijn gepland. 

In onze gemeente moeten nog circa 1.650 adressen worden beoordeeld. Dat betekent dat we nu 
ongeveer op de helft zijn. Dat beoordelen kan niet allemaal tegelijk plaatsvinden, zelfs niet met de 
typologieaanpak. Daarom is het van belang dat we dat prioriteren. In het Lokaal Plan van Aanpak 
2021-2022 zullen we de volgende prioritering hanteren:
1. Adressen met een hoog risico. Dat zijn in ieder geval de P50 adressen die nog niet beoordeeld 

zijn;
2. Adressen die al lange tijd geleden zijn opgenomen en wachten op een beoordeling;
3. Adressen die te maken hebben met een (relatief) hoge seismiciteit; 

Meerjaren Versterkingsplan
De optelling van de Lokale Plannen van Aanpak van alle gemeenten in het aardbevingsgebied, vormt 
de basis voor het zogenaamde Meerjaren Versterkingsplan (MJVP). Dit MJVP is vooral bedoeld om op 
regionaal niveau de inzet van beoordelings- en uitvoeringscapaciteit te bepalen en op regionaal 
niveau de voortgang in beeld te houden. Ook geeft het MJVP een doorkijk voor de gehele opgave 
voor de komende jaren. De minister heeft in haar kamerbrief van 24 juni 2021 de Tweede Kamer 
geïnformeerd over de voortgang van het MJVP (zie bijlage 2).

Aanvullende afspraken batch 1588
Er is de laatste maanden veel te doen geweest over de batch 1588. Dat heeft geleid tot berichten in 
de media, brieven van bewoners en gesprekken hierover in de raad. Al langere tijd zijn de drie 
gemeenten waar de woningen uit batch 1588 deel van uit maken in gesprek met het rijk. Die 
gesprekken richten zich op een aantal knelpunten waarvan wordt voorzien die die de financiële 
kaders van het convenant 1588 overstijgen. 
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In het bijzonder gaat dit om de afspraken over de indexering van de bouwkosten, de aanvullende 
eisen vanuit het gewijzigde bouwbesluit (Bijna energieneutraal gebouw), de gevolgen van de 
Tijdelijke wet Groningen, de meerkosten van de tijdelijke huisvesting en problemen rondom de 
verhuurdersheffing1.

Er is overeenstemming tussen de gemeenten en met het rijk over hoe de genoemde zaken op te 
pakken. Hierover zijn de betreffende eigenaren op 7 juni tijdens een bewonersavond geïnformeerd 
en is 24 juni een brief naar alle eigenaren gestuurd. U heeft een afschrift van deze brief ontvangen.
 
Funderingen
De stand van zaken van de funderingen van woningen die versterkt moeten worden leiden steeds 
vaker tot discussie tussen de NCG en de eigenaar. Sinds de NPR 2018 wordt gehanteerd, worden 
funderingen niet meer automatisch meegenomen in de beoordeling van een adres. Bij sloop-
nieuwbouwprojecten is dit niet erg, aangezien er een geheel nieuwe woning wordt gerealiseerd, 
inclusief een nieuwe fundering. Maar bij versterkingsprojecten kan dit wel tot problemen leiden. Als 
de fundering van de woning niet voldoende sterk is, kan het zijn dat versterkingsmaatregelen 
onvoldoende effect hebben. 

Dit leidt op dit moment tot vertraging in de uitvoering van een aantal versterkingsprojecten, ook in 
onze gemeente. Dit proberen we individueel op te lossen, maar het beste zou het zijn wanneer er 
een generieke regeling of aanpak zou zijn voor dit probleem in onze regio. De gemeente Groningen 
voert in het dorp Woltersum op dit moment een pilot uit waarbij er nader onderzoek aan 
funderingen plaatsvindt en er extra maatregelen mogelijk worden gemaakt. Wij willen op basis van 
de uitkomsten van deze pilot ook in onze gemeente de funderingsproblemen binnen de 
versterkingsaanpak oplossen. Op dit moment inventariseren wij om hoeveel woningen het gaat. Na 
de zomer zullen we hier met het rijk, regio en NCG verdere stappen in zetten.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris

1 Dit punt is wel van belang voor het totaal van batch 1588, maar speelt niet in onze gemeente.


