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Onderwerp: Stand van zaken in het aardbevingsdossier 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 
 

Op 9 februari hebben we met u een hele dag besteed aan het dossier gaswinning. We zijn met de 

bus langs een aantal plekken geweest waar de gevolgen van de gaswinning zichtbaar zijn en we 

hebben u geïnformeerd over de stand van zaken.  

 

Het dossier verandert echter voortdurend en daarom willen wij u nu met deze brief informeren 

over de laatste stand van zaken. Daarbij willen we in gaan op de volgende onderwerpen.  

 

1. De kwartaalrapportage van de NCG; 

2. Het gaswinningsniveau en het komend winningsbesluit; 

3. De bestuurlijke tafels Groningen bovengronds; 

4. Het addendum op de MJP-brief 2018; 

5. De stand van zaken versterking Overschild en andere dorpen. 

 

1. Rapportage NCG over 4e kwartaal 2017 

 

Op 6 februari verscheen de vierde kwartaalrapportage van de NCG over 2017. De rapportage en de 

cijfers spreken voor zich (zie bijlage 1). Wij zien enkele zaken die wij graag met u willen delen. 

 

Schadeherstel 

Uit de rapportage blijkt duidelijk het effect van het ontbreken van een schadeprotocol. De schades 

die vanaf 1 april 2017 zijn gemeld worden nu niet in behandeling genomen, maar zijn in afwachting 

van de inwerkingtreding van het nieuwe schadeprotocol op 19 maart. Dat betekent dat wat er in de 

kwartaalrapportage over afhandeling staat, allemaal gaat om schades die voor die datum zijn 

gemeld.  

 

Wij hopen dat met het nieuwe schadeprotocol voor de schades vanaf 1 april 2017 en de schades die 

in de toekomst nog ontstaan een snelle, eerlijke en transparante afhandeling ontstaat. De 

kwartaalrapportage laat nogmaals zien dat hier grote behoefte aan is. 
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Versterken 

De kwartaal rapportage laat een totaalbeeld zien van de versterkingsaanpak. Per 31 december 2017 

zijn onder leiding van NCG circa 6.500 woningen en gebouwen geïnspecteerd. Hiervan liggen er 471 

in (het noordelijk deel van) de gemeente Midden-Groningen. Zoals bekend worden de resultaten 

van de inspecties doorgerekend en uiteindelijk verwerkt in versterkingsadviezen die door de NCG 

met de bewoners worden besproken. Op dit moment zien we dat het doorrekenen van de 

inspectieresultaten lang duurt. Dit verklaart ook het beperkte aantal versterkingsadviezen dat is 

opgeleverd. Namelijk 1.467 versterkingsadviezen voor woningen die in 2016 zijn geïnspecteerd en 

1.499 versterkingsadviezen voor woningen die in 2017 zijn geïnspecteerd. In Midden-Groningen 

waren eind vorig jaar 35 woningen voorzien van een (concept) versterkingsadvies. Dit gaat om 

woningen in Overschild.  

 

De kwartaalrapportage geeft een beeld van voortgang van het inspectieprogramma in de 

voormalige gemeente Slochteren.  

 

Gemeente Midden-Groningen 4e kwartaal1  2017 Totaal2  

Harkstede  2 2 

Hellum (kerk) 1 1 1 

Overschild (woningen en agro) 87 182 217 

Schildwolde (woningen) 24 78 78 

Schildwolde (kerk) 1 1 1 

Schildwolde (meerlaags) 22 28 28 

Siddeburen (zorg) 1 2 2 

Slochteren (woningen) 93 170 170 

Slochteren (kerk) 1 1 1 

Slochteren (zorg)  1 1 

Tjuchem (kerk) 1 1 1 

    

Totaal 207 436 471 

 

De versterking van de 10 woningen in Woudbloem valt buiten dit overzicht omdat dit project geen 

onderdeel is van de gebiedsgerichte aanpak, maar voortkomt uit een bestaande afspraak tussen 

Lefier en CVW. 

 

2. Gaswinningsniveau en winningsbesluit 

 

Op 1 februari 2018 hebben Gasunie Transport Service (GTS) en het Staatstoezicht op de Mijnen 

(SodM) ieder een advies uitgebracht aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (verder 

EZK) over de winning uit het Groningenveld naar aanleiding van de beving bij Zeerijp van 8 januari 

                                                 
1 Betreft de periode van 25 september 2017 t/m 31 december 2017 
2 Betreft de periode van 1 januari 2015 t/m 31 december 2017 
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2018. Het advies van SodM richt zich op de veiligheid van de winning en het advies van GTS richt 

zich op de leveringszekerheid. 

 

De hoofdlijnen van het SodM-advies zijn:  

 de gaswinning zsm terugbrengen naar 12 mld. m3 per jaar; 

 de Loppersumclusters per direct sluiten en de fluctuaties in het cluster Bierum tot maximaal 

20% verlagen; 

 de fluctuaties in de overige regio's beperken tot max. 50% (regionale vlakke winning); 

 met deze maatregelen verwacht SodM met een redelijke zekerheid een tijdelijke afname van 

het aantal bevingen en een afname van de kans op relatief zwaardere bevingen. 

 SodM geeft in zijn rapport aan dat de effecten van de door te voeren maatregelen op het 

verminderen van de seismiciteit tijdelijk van aard zullen zijn (2 tot 4 jaar). 

 

De hoofdlijnen van het rapport van GTS zijn: 

 indien het uitgangspunt van een veld-brede vlakke winning wordt losgelaten kan de winning op 

basis van temperatuur plaatsvinden (d.w.z. afhankelijk van de temperatuur wordt gas 

gewonnen). 

 indien hier voor gekozen wordt is een minimale jaarlijkse winning van 14 mId m3 nodig bij een 

mild jaar en 27 mId. m3 bij een erg koud jaar. 

 

Op basis van beide rapporten heeft de minister van EZK in zijn brief aan de Tweede Kamer van 1 

februari 2018 een aantal zaken aangegeven: 

 NAM vragen de Loppersumclusters (Ten Post, Overschild, De Paauwen, 't Zandt en Leermens) 

z.s.m. te sluiten; dit heeft de NAM per ommegaande gedaan. 

 voor het beperken van de fluctuaties in het Bierumcluster wordt GTS en SodM gevraagd hoe dit 

z.s.m. mogelijk gerealiseerd kan worden; SodM heeft hier ondertussen duidelijkheid over 

verschaft hetgeen heeft geleid tot afspraken tussen EZK en NAM over het beperken van de 

fluctuaties met 20%. 

 deze twee maatregelen kunnen in het lopende gasjaar tussen 0,5 en 2 mId. m3 verlaging 

opleveren en de minister roept NAM en Gasterra op om weinig mogelijk te winnen en te 

verhandelen. 

 voor de langere termijn (terug naar 12 mId. m3 per jaar) wil de minister bekijken hoe de vraag 

naar gas naar beneden kan (op lange en korte termijn). De opties hiervoor brengt EZK nu in 

beeld en zal aan het eind van het 1e kwartaal 2018 gereed zijn. De resultaten zal de minister 

aan de Tweede Kamer melden. Wij zullen u hiervan een afschrift doen toekomen. 

 uiteindelijk moet de inventarisatie naar afbouw van de vraag en de adviezen van SodM en GTS 

leiden tot een nieuw ontwerp-instemmingsbesluit dat ergens eind mei/ begin juni door de 

minister wordt genomen. De regio zal hierbij worden betrokken. 

 

Op grond van de uitspraak van de Raad van State op 15 november 2017 zal de minister van EZK 

uiterlijk 15 november 2018 het nieuwe instemmingsbesluit publiceren. Wij zijn momenteel met de 

minister in overleg op welke wijze de regio bij het nieuwe instemmingsbesluit betrokken wordt. Op 
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dit moment gaan wij ervan uit dat we naast de wettelijk geregelde mogelijkheden voor zienwijze 

en beroep ook advies mogen uitbrengen3. Voor het nieuwe instemmingsbesluit geldt dat wij blijven 

pleiten voor een veilig en verantwoord winningsniveau door middel van een concreet afbouwplan. 

Hier hoort wat ons betreft ook de bouw van een stikstoffabriek bij. 

 

Op dit moment lijkt er een (maatschappelijke) discussie te ontstaan over de gevolgen van een lager 

winningsniveau op de noodzaak tot versterken. Dit is ook nadrukkelijk aan de orde geweest tijdens 

de critical review die de NCG organiseert om de verschillende modellen en uitgangspunten (in dit 

geval de pga-modellen) te blijven verbeteren. Het beeld op dit moment is dat de deskundigen het 

er niet over eens zijn wat de gevolgen van een lagere winning voor de seismiciteit op middellange 

en lange termijn is. De meeste deskundigen zijn echter wel van mening dat een lagere winning op 

korte termijn een zeker effect heeft (minder bevingen en minder zware bevingen). De discussie 

spitst zich toe of de seismiciteit op middellange termijn toch weer richting het oude niveau gaat. 

Dat zou betekenen dat met het verlagen van de gaswinning wel tijd ‘gekocht’ wordt om de 

versterking uit te voeren, maar niet de versterking overbodig maakt. Wij gaan er vooralsnog dus 

van uit dat de noodzaak voor het versterkingsprogramma blijft en zullen dus ook bij de NCG en de 

minister blijven aandringen op voortzetting van de versterking. Wel gaan we ervan uit dat de 

komende tijd steeds meer duidelijkheid ontstaat over de ontwikkeling van seismiciteit bij een 

afbouw van de gaswinning en de gevolgen voor het versterkingsprogramma daarvan. Wij houden de 

vinger aan de pols.  

 

3. Bestuurlijke tafel Groningen Bovengronds 

 

Vanaf december 2017 werken Rijksoverheid (het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

(EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)), de provincie Groningen, de (inmiddels) 

10 aardbevingsgemeenten, de NCG en de maatschappelijke organisaties (waaronder Groninger 

Bodem Beweging en Gasberaad) samen in een tijdelijke processtructuur, de bestuurlijke tafel 

Groningen Bovengronds.  

 

Doel van deze bestuurlijke tafel is om een gezamenlijke agenda op te stellen met verbeteringen in 

de huidige werkwijze van schadeafhandeling en versterken en te werken aan een perspectief voor 

de regio. 

 

De bestuurlijke tafel bestaat uit de minister van EZK, de commissaris van de Koning, de 

gedeputeerde Gaswinning, de gedeputeerde Ruimtelijke Ordening, de burgemeester van de 

gemeente Appingedam en de wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Groningen. De 

Nationaal Coördinator Groningen de maatschappelijke organisaties Gasberaad en Groninger Bodem 

Beweging zijn gepositioneerd als adviseur van de tafel.  

                                                 
3 Omdat er geen nieuw Winningsplan komt, geldt het formele adviesrecht van de regio zoals dat is 
geregeld in de Mijnbouwwet niet. De minister heeft echter aangegeven de regio wel om advies te 
willen vragen. 
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Onder deze bestuurlijke tafel zijn vier inhoudelijke expertteams ingericht, te weten: 

Schadeprotocol, (Instituut Mijnbouwschade en) Schadefonds, Toekomstvisie en Versterkingsaanpak. 

Daarnaast zijn twee functionele expertteams gevormd, namelijk Besturing en Wet- en Regelgeving. 

Er wordt doorgewerkt aan de operationalisering van de publieke schadeafhandeling en in het 

voorjaar van 2018 moeten er op de terreinen versterking en toekomstperspectief resultaten liggen 

die in een basisakkoord tussen de overheden worden beklonken. Medewerkers van de gemeente 

Midden-Groningen zijn betrokken bij de vier inhoudelijke expertteams en bij het expertteam 

besturing.  

 

 
Schadeprotocol en schadefonds 

Zoals u weet hebben wij overeenstemming bereikt over een nieuw schadeprotocol met een 

publieke afhandeling van schades als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld. Hier is door de 

vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties, het rijk, de NCG en de regio (waaronder 
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gemeente Midden-Groningen) in korte tijd veel werk verzet zodat er tijdig een advies lag op basis 

waarvan de minister zijn besluit kon nemen.  

 

Dit schadeprotocol is het eerste resultaat van de bestuurlijke tafel. Met de nieuwe werkwijze 

wordt fundamenteel afstand genomen van de gang van zaken tot nu toe, waarbij eerst de NAM en 

later CVW in opdracht van de NAM, de partij was die vaststelde wat de oorzaak van de schade was 

en tevens besloot over de hoogte van de eventuele vergoeding. Het nieuwe protocol is een grote 

stap waarbij de staat zijn verantwoordelijkheid neemt door ervoor te zorgen dat inwoners alleen te 

maken hebben met de Rijksoverheid in het schadeproces. Namens de staat zal de Tijdelijke 

Commissie Mijnbouwschade besluiten over deze schades. Het nieuwe protocol is bedoeld om een 

onafhankelijke en ruimhartige afhandeling mogelijk te maken van alle schades als gevolg van de 

gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag in Norg die zijn ontstaan na 31 maart 2017, 12.00 

uur. De NAM zal alle inwoners met oude schadegevallen voor 1 juli 2018 een passend aanbod doen. 

Inmiddels zijn de eerste contouren hiervan in de media verschenen. Wij volgen dit uiteraard 

nauwlettend.   

 

Het nieuwe schadeprotocol gaat op 19 maart van start. Onder regie van het ministerie van EZK 

wordt hard gewerkt om tijdig operationeel (inrichting callcenter, front- en backoffice, inrichting 

bezwarenafhandeling, etc) te zijn met de publieke schadeafhandeling. De Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO) neemt de taak van schadeafhandeling op zich. Ook worden naar 

verwachting binnenkort de leden van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade door de minister 

voor Rechtsbescherming benoemd.  

 

Bij de start van de bestuurlijke tafel lag de focus duidelijk op het onderdeel schadeafhandeling en 

de totstandkoming van een nieuw schadeprotocol. Nu dit protocol er is, verschuift de focus naar 

het streven om de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade een structureel karakter te geven waarbij 

de schadeafhandeling vanuit een publiek fonds wordt gefinancierd. De bestuurlijke tafel laat zich 

adviseren door de expertteams schadefonds en besturing om zo te komen tot een publiek 

schadefonds en uiteindelijk een Instituut Mijnbouwschade (IM) dat alle schademeldingen kan 

afhandelen. 

 

Versterkingsoperatie 

De complexiteit van de versterkingsopgave is groot en er is zeer veel geld mee gemoeid. De huidige 

versterkingsaanpak levert echter nog niet de gewenste uitkomsten op. De werkwijze is langdurig en 

er is erg veel onderzoek nodig voordat er adviezen zijn over de wijze van versterken. Hierdoor 

ontbreekt het, ondanks de inzet om gebiedsgericht te werken, aan een samenhangende aanpak en 

écht perspectief voor de Groningers. Hierbij merken we steeds meer dat het oorspronkelijke doel 

om gekoppeld aan de versterking kansen te verzilveren steeds verder naar de achtergrond gaat.  

We willen graag dat woningen die aardbevingsbestendig worden (hetzij door versterking, hetzij 

voor vervangende nieuwbouw) ook direct toekomstbestendig worden, waardoor de ingreep en de 

impact die dit heeft op de bewoner, uiteindelijk ook bijdraagt de kwaliteit en leefbaarheid van het 

gebied.  
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Daarbij gaat het ook om behoud van de Groninger identiteit en het creëren van een nieuwe 

Groninger identiteit, zodat de inwoners van Groningen zich thuis blijven voelen In dit gebied. Voor 

dit laatste onderdeel zijn onder meer via het Erfgoedprogramma afspraken gemaakt tussen Rijk, 

provincie, gemeenten en NCG gericht op behoud en doorontwikkeling van Gronings erfgoed, 

landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit en gebiedsidentiteit.  

 

De inzet is om te komen tot een integrale gebiedsgerichte benadering waarin bewoners 

zeggenschap hebben én tot een omslag van een private operatie (afspraken tussen NAM en NCG) 

naar een publieke operatie waarin de gemeenten weer in positie zijn. Verder is het belangrijk dat 

voldoende financiële middelen beschikbaar zijn en dat adequate wet- en regelgeving voorhanden 

is. Veiligheid is daarbij vanzelfsprekend het uitgangspunt en geldt als harde randvoorwaarde. Er 

wordt op geen enkele manier afbreuk gedaan aan het verbeteren van de veiligheid voor Groningen. 

 

Toekomstperspectief 

De behoefte aan een perspectief voor het aardbevingsgebied is een urgente en breed gedeelde 

oproep vanuit onze samenleving. De regio (provincie en aardbevingsgemeenten) heeft het initiatief 

genomen een toekomstperspectief op te stellen voor het aardbevingsgebied. Dit doen wij in 

samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, NCG en het Rijk. Samen 

werken we aan een perspectief dat richting geeft, inspireert, uitdaagt en ook hulp en 

handelingsperspectieven biedt met als doel de regio op ruimtelijk, economisch en sociaal gebied te 

versterken.  

 

Een nieuwe aanpak is nodig vanuit de noodzaak om Groningen goed uit de periode met 

aardbevingen en gaswinning te laten komen en mensen weer grip op hun eigen leven en toekomst 

te bieden. Perspectief voor de inwoners en perspectief voor het gebied. Tegelijkertijd speelt in de 

regio meer dan alleen het vraagstuk dat voortkomt uit de aardbevingen. Economische ontwikkeling 

van het gebied, de gevolgen van bevolkingsdaling, de uitwerking van de energietransitie, de 

veranderende landbouw, de digitalisering en nog veel meer. Opgaven die wel allemaal als gevolg 

van de aardbevingsdiscussie versneld en versterkt op ons afkomen. Deze opgaven zijn te vatten in 

een drietal transities, te weten: een sociaal demografische transitie, een economische transitie en 

de energietransitie. De opgave voor een toekomstperspectief, dat voortvloeit uit de gaswinning, 

bevindt zich dus in een brede context en wordt dan ook uitgewerkt in deze brede context. Met als 

doel om uiteindelijk tot een toekomstbestendig en leefbaar gebied te komen met behoud van de 

eigen identiteit en waar het voor de Groningers goed wonen, werken en recreëren is.  

 

Wij richten ons voor het toekomstperspectief niet alleen op de lange termijn, maar ook op de korte 

termijn door morgen en overmorgen al verbeteringen aan te brengen in het aardbevingsdossier of 

specifiek de versterkingsopgave. 

 

Over toekomst en perspectief voor Groningen zijn inmiddels veel rapporten en geschreven en 

analyses gemaakt. Vanuit verschillende invalshoeken en uitgangspunten zijn pogingen gedaan om 
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de route te beschrijven en bouwstenen te verzamelen. De ideeën zijn talrijk, de inzet van velen is 

buitengewoon maar het concrete resultaat blijft achter. Veel woorden en goede bedoelingen; te 

weinig daden en merkbare en voelbare verandering. Het perspectief wordt benaderd vanuit de 

urgentie dat dit het moment is om de gewenste, merkbare en voelbare verandering binnen bereik 

te brengen. Bij de ontwikkeling van het perspectief wordt daarom zoveel mogelijk aangesloten bij 

wat er al Is aan praktijkervaring, ideeën en kennis in het gebied. Ook wordt geleerd van andere 

complexe opgaven die de afgelopen decennia elders in Nederland hebben plaatsgevonden zoals 

bijvoorbeeld de 'Ruimte-voor-de-Rivieraanpak'. Het is niet de bedoeling om het wiel opnieuw uit te 

vinden.  

 

Voorbeelden van gebiedseigen ervaringen zijn onder meer: de pilot met Nul-op-de-Meter woningen, 

het scholenprogramma en het erfgoedprogramma. Uit al deze initiatieven en ervaringen worden 

lessen getrokken. Maar dat geldt zeker ook voor de versterkingsplannen (bijvoorbeeld Overschild en 

Krewerd) die op dit moment voorbereid en uitgevoerd worden. 

 

De eerste stap in het proces om te komen tot nieuw toekomstperspectief is het bereiken van een 

akkoord hierover vanuit de bestuurlijke tafel. Hierin vormen de drie eerder genoemde transities op 

het gebied van sociale demografie, energie/ klimaatadaptatie en economie het zwaartepunt. Deze 

transities zijn van nationaal belang en worden in Groningen versterkt en versneld door de 

gaswinning. Door hier vroegtijdig op te anticiperen, kan de aanpak in dit gebied als voorbeeld 

dienen en hiermee een bijdrage leveren aan oplossingen voor heel Nederland. Denk hierbij aan de 

vergroening van de energievoorziening, de industrie en de chemie.  

 

Steeds staat hierbij de inwoner en de Groninger gebiedskwaliteit centraal. Het is belangrijk zicht 

te hebben op verbeteringen in de gezondheid, inwoners moeten meer economisch 

perspectiefervaren, sterkere regie op de eigen situatie hebben, het landschap en het erfgoed kan 

zijn karakteristieke gezicht behouden en inwoners van stad en ommeland moeten trots kunnen zijn 

op hun gebied. Langs de onderstaande hoofdlijnen gaan we daarover het gesprek aan met de 

inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen, zodat Groningen zijn 

eigen toekomst vormgeeft: 

1. Wonen van de toekomst en leefbaarheid 

2. Investeren in sociale vitaliteit 

3. Energietransitie Lokaal duurzaam 

4. Energietransitie nieuwe energie-industrie 

5. Zorg op maat en healthy ageing 

6. Nieuwe kansen op werk (om)scholing en ondernemerschap 

7. Nieuwe kansen op werk impuls lokale en regionale economie 

 

Wij kunnen het niet genoeg benadrukken: het bereiken van nieuw toekomstperspectief kan niet 

zonder inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in het gebied. Wij zullen dan ook 

alles in het werk stellen om de komende tijd met deze partijen te werken aan een kansrijk 

Groningen.  
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Het basisakkoord vanuit de bestuurlijke tafel, naar verwachting in het voorjaar van dit jaar, zal een 

eerste ruwe basis vormen voor een toekomstperspectief voor de lange termijn. Na realisatie van dit 

akkoord willen wij het toekomstperspectief dan ook nader uitwerken en concretiseren in nauwe 

samenwerking met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties Dit vervolgtraject 

komt in een later stadium meer uitvoerig aan de orde en hiervoor komen wij bij u terug. 

 

Besturing 

Eén van de punten waarover wij als regio ook met de minister van EZK in overleg zijn, is het tot 

stand brengen van een organisatie- en bestuurlijke structuur die past bij de situatie in Groningen. 

Belangrijke uitgangspunten voor ons hierbij zijn dat sprake moet zijn van publieke aansturing, 

slagvaardigheid en zeggenschap van inwoners en regionale overheden. Dit vraagstuk van de 

governance heeft betrekking op de schadeafhandeling, de versterking en het perspectief, zoals 

hiervoor beschreven. Ook betrekken wij hierin de taken, verantwoordelijkheden en positionering 

van de NCG en geven wij nadrukkelijk aandacht aan de rol en betrokkenheid van inwoners en 

maatschappelijke organisaties. Vanuit het principe 'vorm volgt inhoud' is het besturingsvraagstuk in 

sterke mate afhankelijk van de uitkomsten van de inhoudelijke sporen van de bestuurlijke tafel. 

 

Proces bestuurlijke tafel Groningen Bovengronds 

Zoals gezegd streven wij naar een akkoord op hoofdlijnen ten aanzien de schadeafhandeling, 

versterkingsoperatie en toekomstperspectief tussen de deelnemers van de bestuurlijke tafel. Op dit 

moment wordt hieraan intensief gewerkt er vindt bijna wekelijks een overleg plaats tussen de 

minister en de regionale afvaardiging van bestuurders. Wij beseffen dat dit een proces is van korte 

termijnen en ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen. Het is de bedoeling dat in dit voorjaar een 

akkoord wordt gesloten tussen de regionale bestuurders en de minister van EZK, waarover zowel de 

NCG als de maatschappelijke organisaties organisaties Gasberaad en Groninger Bodem Beweging 

hebben geadviseerd. Veiligheid en vertrouwen blijven hierin voor ons leidende termen.  

 

4. Addendum op de MJP-brief 2018 

 

Op 12 december 2017 hebben de colleges van Hoogezand-Sappemeer. Slochteren en Menterwolde 

ingestemd met de MJP-brief 2018 van de NCG. We hebben u op 19 december 2017 hierover 

geïnformeerd.  

 

De MJP-brief had met name betrekking op de onderdelen van het programma van de NCG die 

noodzakelijk waren om het inspectie- en engineringsprogramma voor de eerste maanden van 2018 

vast te stellen. Vanwege de onzekerheden die voortkwamen uit het regeerakkoord van het kabinet 

Rutte III was dat op dat moment het hoogst haalbare.  

 

Inmiddels is het eerste kwartaal van 2018 halverwege en moeten we ook doorkijken naar de rest 

van het jaar. Vandaar dat de NCG aan alle leden van de bestuurlijke stuurgroep (gemeenten, 

provincie en rijk) een addendum op de MJP-brief 2018 heeft gestuurd. Het programma voor Midden-
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Groningen voor het 2e kwartaal dat in het (erratum op het) addendum staat (zie bijlage 2a en 2b) is 

afgestemd met het gemeentebestuur. Voor Midden-Groningen gaat dit om het noordelijke deel van 

Steendam en een voortzetting van het programma in Slochteren. De betreffende bewoners van 

Steendam zijn twee weken geleden al geïnformeerd. Voor het gebied in Slochteren vindt de 

informatieavond plaats op 21 maart. 

 

De lokale doorvertaling van het i&e-programma voor het 3e en 4e kwartaal wordt in de komende 

stuurgroepen besproken. In het addendum op de MJP-brief wordt daarom vooral het 

totaalprogramma en de randvoorwaarden waaronder dit gebeurt (versterkingskaders, NPR 2017) 

vastgezet.  

 

Wij hebben inmiddels gereageerd op het addendum. Aan de ene kant willen we niet het proces, om 

snel de veiligheid van onze inwoners te verbeteren, vertragen door nu een pas op de plaats te 

maken. Aan de andere kant willen we ook nu niet zaken vastleggen waarover nu nog gesprekken 

met de minister worden gevoerd. Met die gedachte wordt nu ingezet op voortgang en 

bezinningsmomenten om eventueel bij te kunnen sturen. Onze reactie treft u in de bijlage van 

deze raadsbrief aan (bijlage 3).  

 

Op dit moment gaan we ervan uit dat we eind maart met de minister kunnen spreken over het 

addendum en de voortzetting van het inspectie en engineringsprogramma en de voorwaarden 

waaronder dit gebeurt. De dan bekende (tussen)resultaten van de bestuurlijke tafels Groningen 

Bovengronds zullen daarbij nadrukkelijk worden meegenomen.  

 

NCG gaat ervan uit dat na het overleg met de minister er een definitief addendum wordt 

voorgelegd aan de colleges op 3 april en dat 13 april door de ministerraad kan worden vastgesteld, 

waarna de staten en raden kunnen worden geïnformeerd.  

 

5. Stand van zaken versterking Overschild en andere dorpen 

 

Het versterkingsproces van gebouwen in het kerngebied van het aardbevingsgebied is in volle gang. 

Hoewel de uitvoering een eerste verantwoordelijkheid is van de NCG, is ook de gemeente volop aan 

zet. De omvang van de versterkingsopgave is dusdanig, dat deze hele dorpen omvat. Voor de 

gemeente Midden-Groningen liggen de dorpen Overschild, Slochteren, Schildwolde, Steendam, 

Lageland en Luddeweer in het gebied waar de versterking zich concentreert. Het gemeentelijk 

programmateam Gevolgen Gaswinning werkt de aanpak en planning voor deze dorpen op dit 

moment uit. Overschild is de eerste en daarmee proeftuin voor het vervolg in de andere dorpen. 

 

Overschild 

In Overschild zijn alle panden binnen de bebouwde kom geïnspecteerd en zo goed als alle panden 

daarbuiten (zie ook de kwartaalrapportage van de NCG). De eerste eigenaren aan de Meerweg 

hebben eind 2017 hun versterkingsadviezen kregen (circa 30 panden). De rest van het dorp krijgt 

deze naar verwachting voor de zomer (circa 90 panden). De huizen in het buitengebied van 
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Overschild volgen nog later (circa 110 panden). De eerste versterkingsadviezen laten zien dat alle 

huizen aan de Meerweg of grondig versterkt moeten worden of in aanmerking komen voor sloop-

nieuwbouw. Een grote opgave. 

 

De gemeente richt zich in Overschild op drie hoofdtaken, namelijk het faciliteren van de 

bewonersparticipatie in brede zin, het organiseren van de ruimtelijke opgave voor korte en lange 

termijn en het bewaken en faciliteren van het collectieve ten opzichte van het individuele belang. 

 

De versterkingsopgave in Overschild raakt de inwoners diep. Ze worden geconfronteerd met een 

omvangrijke verbouwing van hun woning of zelfs sloop. Op 2 woningen van Lefier na zijn alle 

woningen particulier bezit. Het betrekken van de inwoners bij alle stappen in dit proces is van 

groot belang. De gemeente faciliteert dit samen met de NCG op drie manieren.  

 

1. Ten eerste streven we naar vertrouwen van en bondgenootschap met de bewoners. We zien de 

bewoners niet als slachtoffer, maar juist als samenwerkingspartners en waar mogelijk 

coproducenten van de opgave. Dankzij deze inspanningen worden steeds meer 

deelonderwerpen in gezamenlijkheid opgepakt, besproken, uitgewerkt en gerealiseerd. De 

inwoners, de gemeente en de NCG werken samen, elk vanuit hun eigen opdracht en 

verantwoordelijkheid. Tweewekelijks overleggen de genoemde partijen in het Overlegorgaan 

Versterking Overschild (OVO). De inwoners hebben zelf ook het initiatief genomen en hun 

wensen verwoord in het Witboek versterking Overschild. Dit Witboek bepaalt de agenda van het 

OVO voor een belangrijk deel. 

2. Ten tweede is het voor bewoners van groot belang goede en betrouwbare adviezen te krijgen. 

Hiervoor heeft de NCG bewonersbegeleiders in dienst. Zij begeleiden de bewoners door het 

keuzeproces en alle facetten waaraan zijn moeten denken. Aanvullend zijn ook constructeurs 

en architecten beschikbaar. Cruciaal is het keuzeproces tussen versterken of sloop-nieuwbouw. 

Vreemd genoeg is juist voor dit moment geen architect voorzien, terwijl dit wel wenselijk lijkt 

(ontwerpverbeelding, materiaalkeuze, etc.). De gemeente Midden-Groningen wil hier op wens 

van de bewoners toch in voorzien en start daarom aan de Meerweg een proef. Afhankelijk van 

de ervaringen zal deze proef worden voortgezet voor geheel Overschild en zal voorgesteld 

worden deze inzet toe te voegen aan het reguliere werkproces van de NCG. 

3. Ten derde is het ons belang om de inwoners van Overschild op een goede manier door deze 

ingrijpende fase heen te helpen. Vanuit het sociaal team is extra inzet beschikbaar om 

inwoners die in de problemen belanden te ondersteunen.  

 

De versterkingsopgave heeft door de ingrijpendheid en onontkombaarheid een enorme sociaal-

maatschappelijke impact. Maar daarnaast is het ook een eer grote ruimtelijke opgave. Huizen 

worden versterkt of vervangen. De gemeente is met het bestemmingsplan verantwoordelijk voor 

een belangrijk wettelijk kader. Alle versterkingsaanpassingen dienen uiteindelijk hierbinnen te 

passen. Dit alleen doet al een stevig extra beroep op de gemeentelijke organisatie.  
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Duidelijk is echter dat het huidige bestemmingsplan niet voldoet aan de opgave waarvoor 

Overschild staat. We moeten dus naar een nieuw bestemmingsplan voor Overschild. De eerste stap 

is om samen met het dorp te komen tot een gezamenlijke ontwerpvisie op het dorp van de 

toekomst. Hoe ziet Overschild er straks na de versterking uit? Hiervoor is de hulp ingezet van 

architectenbureau MVRDV in de persoon van Winy Maas. In vier werksessies met alle bewoners van 

Overschild probeert hij deze gedeelde visie te maken, een toolbox te ontwikkelen van mogelijke 

instrumenten voor de ontwikkeling van het dorp en een beeldkwaliteitsplan ‘light’ te maken. De 

ontwerpvisie moet tenslotte een inspiratie zijn voor de architecten die straks op kavelniveau met 

de eigenaren gaan ontwerpen aan het te versterken of nieuw te bouwen huis. Het traject met 

MVRDV is op dit moment al in volle gang. Donderdag 19 april is de laatste en concluderende 

bijeenkomst. 

 

Met de ontwerpvisie in handen worden de volgende stappen richting een nieuw bestemmingsplan 

ingezet. De planning omvat in totaal ongeveer anderhalf jaar. De concrete start van de versterking 

kan hierop niet wachten. Immers, de veiligheid van bewoners heeft een hogere prioriteit. Tot het 

nieuwe bestemmingsplan moeten we blijven toetsen aan het vigerende bestemmingsplan. De 

gemeente zal waar mogelijk meewerken aan zoveel mogelijk maatwerkoplossingen die passen bij 

de wensen van de bewoners en de uiteindelijke ontwikkeling van het dorp. Hierover zoeken we ook 

overleg met provincie en rijk. Zij kunnen ons helpen in het toepassen van slimme en onorthodoxe 

werkwijzen die zowel snelheid als zorgvuldigheid waarborgen. 

 

Ruimtelijk gezien zijn er tenslotte ook nog belangrijke deelonderwerpen. De twee belangrijksten 

waar wij op dit moment mee bezig zijn: 

1. Karakteristieke panden. De gemeente heeft een lijst met karakteristieke woningen vastgesteld 

die uiteindelijk in een facetbestemmingsplan wordt opgenomen. Voor deze panden geldt een 

hogere mate van bescherming tegen sloop dan bij ‘gewone’ panden. Maatwerk is echter 

geboden, omdat financiële argumenten dwingend kunnen zijn.  

2. Wisselwoningen. Voor de wisselwoningen is de gemeente betrokken bij het vinden van een 

geschikte locatie voor tijdelijke woningen. Dit zoekproces wordt als participatieproces 

ingericht. Daarbij kijken we nadrukkelijk niet alleen naar de (inmiddels bekende) clusters van 

wisselwoningen, maar ook naar andere, meer kleinschalige, alternatieven.  

 

Er is sprake van een spanningsveld tussen individuele en collectieve belangen. De gemeente stelt 

zich op als hoeder van collectieve belangen. Wij kijken naar het belang van het dorp als geheel, de 

sociale structuur, de leefbaarheid, enzovoort. In het coalitieakkoord is afgesproken dat er een 

dorpsvernieuwingsplan voor Overschild gaat komen. Met de inzet van MVRDV is ook hiermee al een 

start gemaakt. Het dorpsvernieuwingsplan omvat de ruimtelijke kaders, sociaal-economische 

kaders en gezamenlijke ambities voor een toekomstig dorp. De hoop is dat het 

dorpsvernieuwingsplan is het najaar gereed is. 

 

Het dorpsvernieuwingsplan omvat het collectieve kader en de collectieve ambities. Deze worden 

echter in belangrijke mate gevormd en beïnvloed door individuele kaders, wensen en ambities. Met 
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name omdat de bewoners tegelijkertijd nadenken over beide abstractieniveaus. Het doel van het 

proces dat we met MVRDV zijn gestart is juist ook om op basis van het samenspel van die 

collectieve en individuele keuzes tot een plan te komen dat van het dorp is. 

 

De uitvoering van de versterking krijgt vorm in het gebiedsversterkingsplan, waarvan de NCG 

hoofdopsteller is. Hierin komt ook de vertaling van de individuele keuzes van de eigenaren over hun 

eigen huis en kavel. De gemeente wil deze positief beïnvloeden ten bate van het collectieve 

belang, maar wil bewoners ook de gewenste keuzevrijheid laten. Het dorpsvernieuwingsplan is dus 

een heel belangrijk kader voor het gebiedsversterkingsplan. 

 

Slochteren-Schildwolde 

In Slochteren en Schildwolde is begin 2017 gestart met de inspecties van de gebieden waar de 

meeste rijwoningen staan (op basis van de prioriteitscriteria uit de MJP’s). Dit gaat om de wijk aan 

de Noordzijde van Slochteren gelegen tussen Slochterdiep, Hoofdweg, Slochtermeenteweg en 

Schildwolderdijk. In Schildwolde gaat dit om de straten H. Goeman Borgesiusstraat en J. Henry 

Dunantstraat (deels). Totaal gaat dit om meer dan 500 woningen. Uiteindelijk moet ook de rest van 

beide dorpen worden geïnspecteerd. 

 

In tegenstelling tot Overschild gaat dit om grotendeels rijwoningen en tweekappers en is bovendien 

meer dan de helft (circa 260) van deze woningen eigendom van een woningbouwcorporatie (Lefier 

en Woonzorg Nederland). Dat geeft een andere opgave. Bovendien is het grootste deel van de 

woningen doorgerekend op basis van de NPR 20174 en is er sprake van een andere pga5 en 

bodemgesteldheid6. 

 

Een groot deel van de woningen in de beide gebieden is inmiddels geïnspecteerd. Er zijn nog geen 

versterkingsadviezen beschikbaar. De inspecties gaan dit jaar door. Bij de planning houdt de 

gemeente rekening met de wenselijkheid van een gebiedsgerichte aanpak. Er wordt gewerkt aan 

een plan van aanpak voor het versterkingsproces in Slochteren en Schildwolde. Uiteraard weten we 

niet welke maatregelen er in deze gebieden nodig zijn. Maar het recente verleden in Overschild 

heeft ons wel geleerd om de mogelijke impact niet te onderschatten.       

 

                                                 
4 Alle woningen die in 2016 en de eerste helft van 2017 zijn geïnspecteerd zijn/worden 
doorgerekend op de NPR 2015. Woningen die na juni 2017 zijn geïnspecteerd worden doorgerekend 
op NPR 2017. 
5 De verwachte peak-ground-accelaration (pga) komt voort uit de KNMI-kaarten. Deze gaan uit van 
een hogere pga in het centrum van het gebied (rondom Loppersum) en naar buiten toe afnemende 
waardes. 
6 Bodemgesteldheid is een steeds belanrgijker worden factor in de versterkingsberekeningen. Met 
name het gebied rondom Overschild heeft een zeer ongunstige bodemopbouw voor wat betreft de 
bevingsgevoeligheid van wat er op die grond staat. 
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De aanpak van Overschild dient daarom als voorbeeld, maar kan niet als blauwdruk worden 

overgenomen. Er zijn immers afwijkende omstandigheden. Naast de hierboven genoemde fysieke 

en seismische omstandigheden gaat dit om de volgende zaken: 

1. De woningcorporaties zijn als belangrijke stakeholder betrokken; 

2. Slochteren en Schildwolde worden niet als dorp ineens aangepakt, maar in deelgebieden; 

3. Er zijn in deze dorpen veel meer andere functies buiten het wonen (scholen, maatschappelijke 

gebouwen, bedrijven), waarmee rekening moet worden gehouden; 
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4. De bewonersparticipatie is nog niet goed genoeg georganiseerd. Het heeft hoge prioriteit om 

dit geregeld te hebben voordat de voorbereidingen van de uitvoering echt gaat starten; 

 

Steendam, Lageland en Luddeweer 

Ook in deze dorpen vinden in 2018 al inspecties plaats en zullen in het najaar van 2018 plannen 

gemaakt moeten worden voor de aanpak. We willen de werkwijze waarmee nu in Overschild 

ervaring wordt opgedaan in de andere dorpen toepassen. De vraag is of dit zondermeer kan. De 

verwachting is dat de omstandigheden in Steendam, Lageland en Luddeweer meer lijken op de in 

Overschild dan Slochteren en Schildwolde. Maar elk dorp heeft zijn eigen dna, dus uiteindelijk is er 

voor elk dorp en gebied een maatwerkoplossing nodig.  

 

Consequenties voor de organisatie 

Het tempo van de inspecties legt grote druk op de gemeentelijke organisatie om haar 

verantwoordelijkheid in het proces goed te organiseren. De gemeente wil dit graag in het belang 

van de bewoners van de dorpen, maar ziet ook de dreigende beperkingen in personele en financiële 

capaciteit. We verwachten dat de inzet zoals we die nu in Overschild plegen niet één op één 

overgezet hoeft te worden op de andere dorpen. Maar hoe dan ook zullen de huidige financiële en 

personele middelen in ieder geval niet toereikend zijn. De gemeente heeft hier ondersteuning van 

de andere overheden, NCG of van de NAM nodig. Dit signaal is inmiddels duidelijk afgegeven en zal 

worden herhaald tot er een aanvaardbare oplossing is gevonden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen, 

 

 

 

 

 

H.J.W. Mulder 

secretaris 

R.W. Munniksma 

burgemeester 
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