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Geachte Voorzitter, 

 

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Nijboer (PvdA) over bouwvertragingen 

in Bedum (ingezonden 15 februari 2018, kenmerk 2018Z02665) 

 

1 

Kent u het bericht ‘Bedum stopt even met Plegt Vos als bouwer’?1  

 

Antwoord 

Ja. 

 

2 

Deelt u de mening dat het heel slecht is voor de leefbaarheid van dorpen als de 

bouw van nieuwe woningen en andere noodzakelijke voorzieningen voortdurend 

en jarenlange vertraging oploopt? 

 

3 

Hoe verhoudt de opstelling van de NAM zich tot het zo vaak met de mond beleden 

‘ruimhartige vergoeden’? Daar is nu toch voor de zoveelste keer weer geen sprake 

van? 

 

4 

Wat vindt u ervan dat het project Bederawalda midden in de dorpskern van 

Bedum weer vertraging oploopt omdat de NAM de volledige extra kosten van 

aardbevingsbestendig bouwen niet wil vergoeden? 

 

5 

Wat vindt u ervan dat de bouw van 16 nieuwe woningen door Plegt Vos ook geen 

doorgang vindt? 

 

 

                                                

 
1 Dagblad van het Noorden, 10 februari 2018 
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Antwoord op vraag 2, 3, 4, en 5 

Ik deel de mening dat vertraging bij de bouw van nieuwe woningen zoveel 

mogelijk voorkomen dient te worden. De NAM heeft een aparte 

nieuwbouwregeling, om woningen gelijk bij de bouw aardbevingsbestendig te 

maken. Dit is goed voor de toekomstbestendigheid van de woningen en daarmee 

de leefbaarheid in de dorpen. Dit voorkomt daarbij een nieuwe 

versterkingsopgave voor deze woningen in de toekomst.  

 

In juli 2017 is de herijkte nieuwbouwregeling van NAM gestart, met 

terugwerkende kracht vanaf 23 december 2016. Deze regeling biedt technische 

ondersteuning en een financiële vergoeding voor de redelijke meerkosten die 

voortkomen uit de toepassing van de Nationale Praktijkrichtlijn (NPR) voor 

aardbevingsbestendige bouw bij nieuwbouwprojecten. De herijkte 

nieuwbouwregeling is het resultaat van intensief overleg tussen de Nationaal 

Coördinator Groningen (NCG), regionale overheden, maatschappelijke partijen en 

NAM. De regeling is gebaseerd op de kaders die in het Meerjarenprogramma 

2017-2021 van de NCG beschreven zijn.  

 

De Plegt-Vos Bouwgroep heeft aan de NCG laten weten dat zij haar 

gestandaardiseerde bouwconcept, dat zij in de rest van het land gebruikt, moet 

aanpassen om in het aardbevingsgebied te bouwen conform de NPR. De 

ontwikkelkosten voor deze aanpassingen komen niet in aanmerking voor 

vergoeding op basis van de nieuwbouwregeling. Andere partijen in de markt zijn 

wel in staat om binnen de kaders van de nieuwbouwregeling woningen te 

realiseren. 

 

6 

Kunt u een overzicht sturen van alle vertragingen in dorpen en wijken waar 

discussie is met de NAM over de kosten van aardbevingsbestendig bouwen? Kunt 

u per project de vertraging bekend maken? 

 

7 

Toont dit voorbeeld niet eens te meer aan dat ook voor de kosten van versterking 

en aardbevingsbestendig bouwen heel snel de invloed van de NAM moet 

verdwijnen en er publieke aansturing noodzakelijk is zoals dat ook voor schade 

ten gevolge van de aardbevingen is afgesproken? 

 

Antwoord vraag 6 en 7 

De realisatie van nieuwbouwprojecten en de toepassing van bouwregelgeving 

vindt plaats onder toezicht van de afzonderlijke verantwoordelijke gemeenten. 

Een dergelijk overzicht is op dit moment dan ook niet beschikbaar. De realisatie 

van toekomstbestendige nieuwbouw is onderdeel van de bredere problematiek 

van de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Ik ben in gesprek met onder 

meer de bestuurders van gemeenten in het aardbevingsgebied om te werken aan 

structurele oplossingen. Alle vormen van schade, waaronder ook de meerkosten 

van aardbevingsbestendige nieuwbouw, komen in deze gesprekken aan bod.  
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Ik zal uw Kamer op de hoogte houden van de uitkomsten van dit overleg. 

 

 

 

 

 

 

Eric Wiebes 

Minister van Economische Zaken en Klimaat 


