










@minfin.nl>> het volgende
geschreven:

Hoi  nav jouw mail aan  van zojuist snap ik het niet helemaal. Uit tabel
4 blijkt toch dat er voldoende winst wordt gemaakt?

@  komt dit terug in jouw analyse?

Fijne avond, 

________________________________
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.
<Financiële effecten van de vermindering van de gaswinning in Groningen
(2).pdf> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,
die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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The information in this e-mail (and any attachments) is intended exclusively for
the addressee(s). Any use by a party other than the addressee(s) is prohibited.
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disclosure. If you are not the addressee, please notify the sender and delete this
e-mail. KPMG cannot guarantee that e-mail communications are secure and
error-free and does not accept any liability for damages resulting from the use
of e-mail. Our services and other work are carried out under an agreement of
instruction (overeenkomst van opdracht) that is subject to the general terms and
conditions of the contracting KPMG firm. These general terms and conditions
are available on our website (www.kpmg.nl/algemenevoorwaarden) and will be
forwarded upon request.
Agreements with and statements from KPMG are only legally binding upon
KPMG if they are confirmed in writing and signed by an authorized person.
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details zijn die je nodig hebt, of  je graag een hele nieuwe versie
van het rapport wenst. Gegeven alle verschillende kostenscenario's
en afdrachtensystematieken vergt het draaien van een alternatief
gaswinningsscenario best wat werk en hebben we minimaal een
volledige dag nodig om alle tabellen in het rapport aan te passen.
Daarnaast dienen de uitkomsten nog geëvalueerd te worden en de
juiste conclusies eraan verbonden te worden.
 
De hoogte van de benodigde zekerheden zal niet afwijken. Echter,
door de wijziging in volumes zal wel de hoogte van de liquide
middelen en derhalve de aanvullende garanties gaan wijzigen. Ook
zal er aanzienlijk meer risico in de staart zitten, omdat de volumes
heel laag zijn.
De maximale buffer voor het kunnen dragen van
aardbevingskosten (break-even) zal ook lager komen te liggen. Ik
verwacht zelfs dat de Maatschap structureel verlieslatend wordt na
2023, omdat je daarna onder de 2,5 miljard m3 duikt. Mogelijk
kom je op basis van kasstromen nog wel net goed uit.
 
Het is tevens de vraag of het nog wel logisch is om via GasTerra,
op basis van huidige afspraken, te gaan vermarkten bij dergelijke
lage volumes.
 
Ik merk op dat de winning 2 jaar eerder ophoudt dan in het
'basispad kabinet'. Echter, de huidige aannames voor
aardbevingskosten lopen nog steeds tot 2030 (en 2031 in de
downside scenario's). Bovendien zijn de aardbevingskosten nog
gebaseerd op het scenario 'Stikstof - aangepast'. Wij hebben deze
voor de analyses met betrekking tot het 'basispad kabinet' ook niet
gewijzigd, maar wellicht moeten deze herzien worden.
 
Het lijkt me derhalve verstandig om op korte termijn samen te
zitten om door alle aannames te gaan. Het zou mijn voorkeur
hebben om daarna pas berekeningen uit te gaan voeren. Dit
voorkomt verwarring bij de verschillende stakeholders.
 
Vriendelijke groet,
 

 
 
 

 
T +   |  M +

@kpmg nl>  |
MyLinkedIn |
www kpmg.nl<http://www kpmg.nl> KPMG | Laan van
Langerhuize 1, 1186 DS
Amstelveen
 
KPMG Advisory N.V., handelsregisternummer 33263682

10.2.e

10.2.e 10.2.e
10.2.e





Groningen (2).pdf> Dit bericht kan informatie bevatten die niet
voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de
afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.
 
This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the
message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien
u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
 
This message may contain information that is not intended for you.
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you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the
message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from
the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
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Verstuurd vanaf mijn iPad





Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 29 mrt. 2018 om 00:25 heeft 
@kpmg nl> het volgende geschreven:

Allen,

De volumes in tabel 4 herken ik als het scenario 'Stikstof -
aangepast'. Echter, ik herken zowel de omzet als de kosten niet. De
omzet lijkt uit te gaan van een gefixeerde transferprijs van 12,5
cent per m3 (op basis van een marktprijs van 15 cent per m3) en
niet op basis van de afspraken met GasTerra uitgaande van een
winst na belasting van EUR 36 miljoen. 

Van de kosten herken ik alleen de regel 'schade' kosten. De kosten
voor 'versterken' en 'overig' herken ik niet.  

Overigens wordt in de tabel niet meegenomen dat er ook nog ca.
23 miljard m3 aan kussengas in Norg en Alkmaar zit. Dit heeft ook
een waarde van enkele miljarden.

 met betrekking tot jouw verzoek "morgen nog een run draaien
voor de verschillende afdrachtensystematieken met verder exact
dezelfde aannames" is het van belang dat we zekerheid hebben
over de verschillende aannames die nu rondzwerven, ter
voorkoming van misverstanden of fouten. 

Ook is het belangrijk om samen af te stemmen of er specifieke
details zijn die je nodig hebt, of  je graag een hele nieuwe versie
van het rapport wenst. Gegeven alle verschillende kostenscenario's
en afdrachtensystematieken vergt het draaien van een alternatief
gaswinningsscenario best wat werk en hebben we minimaal een
volledige dag nodig om alle tabellen in het rapport aan te passen.
Daarnaast dienen de uitkomsten nog geëvalueerd te worden en de
juiste conclusies eraan verbonden te worden.

De hoogte van de benodigde zekerheden zal niet afwijken. Echter,
door de wijziging in volumes zal wel de hoogte van de liquide
middelen en derhalve de aanvullende garanties gaan wijzigen. Ook
zal er aanzienlijk meer risico in de staart zitten, omdat de volumes
heel laag zijn. 

De maximale buffer voor het kunnen dragen van
aardbevingskosten (break-even) zal ook lager komen te liggen. Ik
verwacht zelfs dat de Maatschap structureel verlieslatend wordt na
2023, omdat je daarna onder de 2,5 miljard m3 duikt. Mogelijk
kom je op basis van kasstromen nog wel net goed uit. 

Het is tevens de vraag of het nog wel logisch is om via GasTerra,
op basis van huidige afspraken, te gaan vermarkten bij dergelijke
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This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the
message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you



are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Datum 
23 maart 2018 
 
Onze referentie 
AGE 18-10.037 
 
Blad 
2/8 
 

 

Gezien de beschikbare tijd die voor de gevraagde inventarisatie beschikbaar is, 
is voornamelijk uitgegaan van publieke bronnen die op internet voorhanden 
zijn. Daarnaast is gebruik gemaakt van direct bij de verschillende 
netbeheerders verkregen informatie.  
 
Om invulling te geven aan het tweede deel van deze motie biedt TNO haar 
diensten aan om de capaciteitsbenutting verder te optimaliseren teneinde het 
gewenste doel te bereiken. De in de bijlage verzamelde gegevens over de 
opslag- en conversiefaciliteiten zijn hiervoor een waardevolle informatiebron, 
maar ook de mate waarin hier momenteel gebruik van wordt gemaakt is 
essentieel om de benutting van de faciliteiten te optimaliseren. Daarnaast is de 
ontwikkeling van zowel het volume als de kwaliteit van het gevraagde en 
aangeboden L- en H-gas in Nederland en de omringende landen van groot 
belang.  
 
 
Ik vertrouw er op u hiermee de gevraagde informatie te hebben verstrekt.  
 
Hoogachtend, 
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Installatie Ommen: GTS heeft hier de beschikking over een eigen 
stikstof productie‐installatie. Middels deze installatie kan 146.000 m³/h 
stikstof base‐load, afgezien van onderhoud, geproduceerd worden. 
 
Installatie Pernis: GTS heeft een contract afgesloten met een stikstof 
leverancier voor het leveren van stikstof met een capaciteit van 45.000 
m³/h. Deze capaciteit kan echter ook noodzakelijk zijn voor het 
zogenaamde ‘afwobben’ van het LNG uit de GATE‐terminal op de 
Maasvlakte (kwaliteitsconversie waarbij de Wobbe van het H‐gas uit de 
LNG‐terminal verlaagd wordt tot de maximaal toelaatbare Wobbe voor 
het H‐gas). De stikstofcapaciteit is daarmee beperkt beschikbaar voor 
de pseudo‐L‐gasproductie. Bovendien leidt de locatie in het 
transportnetwerk van GTS er toe dat er omstandigheden zijn dat de 
afvoercapaciteit van de pseudo‐L gas productie van Wieringermeer en 
Pernis gezamenlijk onvoldoende is om de volledige conversiecapaciteit 
te kunnen benutten. Tevens is de benodigde aanvoercapaciteit voor het 
te converteren H‐gas niet onder alle omstandigheden toereikend. 
Daarom is deze locatie voor deze studie buiten beschouwing gelaten als 
primaire bron voor stikstof (en daarmee voor de productie van L-gas). 
Deze installatie kan echter wel als back‐up faciliteit ingezet worden. 
 
Installatie Zuidbroek: GTS heeft hier de beschikking over een eigen 
stikstof productie installatie met een capaciteit van 16.000 m³/h 
waarmee een stikstofcaverne in Heiligerlee met een volume van 45 
miljoen m³ stikstof gevuld kan worden. Vanuit deze caverne kan stikstof 
geproduceerd worden met een capaciteit van 190.000 m³/h wat op 
Zuidbroek met H‐gas gemengd kan worden. Deze installatie is bedoeld 
om pieken in de stikstofvraag op te vangen en als back‐up voorziening 
voor de andere GTS stikstoffaciliteiten. Wanneer de caverne op 
Heiligerlee met maximale capaciteit stikstof levert, is de caverne in ca. 
10 dagen leeg. Daarna duurt het ca. 4 maanden voordat de caverne 
weer gevuld is. In een optimale situatie kan de installatie jaarlijks ca. 
0,7 miljard Nm3 pseudo L‐gas produceren. 
 
Gezien het karakter van de installaties op Ommen en Wieringermeer 
zijn deze twee installaties in deze studie meegenomen als primaire 
middelen om pseudo‐L‐gas te produceren. Productie van pseudo‐L‐gas 
geeft de mogelijkheid om minder Groningen‐gas te produceren. 
 

 
Buitenlandse gasopslagen  
Bron voor gegevens omtrent de buitenlandse gasopslagen is afkomstig van de 
brancheorganisatie ‘Gas Infrastructure Europe’ (https://agsi.gie.eu/#/), zoals 
opgenomen in de publiek toegankelijke dataset van december 2016 (GSE Storage 
Map Database 2016 - final.xlsx). 
 
België 
Gegevensbron voor Belgie is Flexus Belgium. Fluxys Belgium is de 
onafhankelijke beheerder van de vervoers- en opslaginfrastructuur voor 
aardgas in België (www.fluxys.com of 
www.fluxys.com/belgium/en/Services/Transmission/Contract/~/media/Files/Ser
vices/Transmission/TermsConditions/Version20170816/ACT%20-%20Full%20-
%20EN%20-%20Clean%20-%20Consultation%2023%20-%2020170816.ashx) 
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L-gasopslagen 
België heeft geen gasopslag voor L-gas. 
 
Stikstoffaciliteiten 
België heeft twee meng- of conversiestations om hoogcalorisch aardgas om te 
zetten in laagcalorisch aardgas: 
 
(1)  Fluxys bezit een conversie-installatie in Lillo (bij Zeebrugge) die jaarlijks 

aan de markt wordt aangeboden maar het gebruik is zeer beperkt. Deze 
installatie beschikt over een baseload capaciteit van 100.000 Nm3/uur die 
formeel het hele jaar beschikbaar is waardoor er in theorie 0,8 miljard Nm3 
per jaar aan L-gas kan worden geproduceerd (100.000 Nm3 * 24 uur * 365 
dagen).  
Daarnaast kent de installatie een peak load capaciteit van 177.000 
Nm3/uur: hoe lager de temperatuur des te meer er beschikbaar is (100% 
inzetbaar bij kouder dan -5 0C; teruglopend tot 0% inzetbaar bij 8 0C) en 
een onderbroken capaciteit van 23.000 Nm3/h. 
(referentie: Access code for transmission, attachment A, Fluxys, oktober 
2016). 
 
Voor wat betreft de mogelijkheid om deze installatie baseload in te zetten 
om de winning uit Groningen structureel te verlagen heeft Fluxys het 
volgende aangegeven:  
• De menginstallatie is meer dan 20 jaar oud en heeft de afgelopen 

jaren niet of nauwelijks gefunctioneerd. De installatie is dan ook alleen 
onder de nodige voorbehouden 24 * 365 beschikbaar. Fluxys heeft 
daar geen ervaring mee en wil en kan daar ook geen garantie voor 
afgeven. 

• De menginstallatie is afhankelijk van stikstof levering door twee 
externe leveranciers en het is zeer de vraag of die de benodigde 
hoeveelheid (24 * 365) kunnen leveren. 

• Indien gewenst kan de installatie voor maximaal één jaar worden 
geboekt maar niet langer, daarna zal eerst een evaluatie moeten 
plaatsvinden.  

• De productie van de installatie kan alleen binnen de regio van Lillo 
worden afgezet en bijvoorbeeld dus niet op de transportleiding naar 
Frankrijk. Dat betekent dat de 100.000 Nm3/uur op termijn zal 
afnemen naarmate de L-gas vraag rondom Lillo afneemt.  

 
(2)  Daarnaast heeft Fluxys nog een conversie-installatie bij Loenhout maar 

omdat die al jaren niet meer wordt gebruikt staat deze in de mottenballen. 
Verder geldt voor deze installatie dat deze  alleen is te gebruiken bij 
temperaturen onder de 0 0C, voor gebruik 24 * 365 zijn de nodige 
aanpassingen nodig en het kost zo’n drie jaar om die te realiseren (nog 
afgezien van de vraag wie de kosten betaald). Overigens is ook hier de 
productie voor Frankrijk een probleem, dat i.v.m. het zuurstofgehalte van 
het stikstofgas en de Franse Wobbeband (L+). 

 
  





 
 
 
 
 

 
 

Datum 
23 maart 2018 
 
Onze referentie 
AGE 18-10.037 
 
Blad 
8/8 
 

 

Stikstoffaciliteiten 
(1)  Nowega beschikt sinds februari 2016 te Rehden (bij Osnabruck)  over een 

stikstoffaciliteit met een capaciteit van 1,4 GWh/h.  Met deze installatie is 
het mogelijk om ongeveer 20% van de piekvraag (van 6,4 GWh/h) te 
dekken door slechts 1% van de jaarlijkse hoeveelheid L-gas te converteren 
(persbericht Nowega van 4 februari 2016). De stikstof moet per tankauto 
naar de faciliteit worden gebracht. 

(2) Thyssengas beschikt in Broichweiden (bij Aken) over een stikstoffaciliteit 
die vanaf 2019 op momenten van piekvraag een invoeding 250 MWh/h in 
het regionale gassysteem van Thyssengas mogelijk maakt. De faciliteit 
blijft operationeel totdat dit systeem in 2027 op H-gas wordt overgezet. 

(bron: pers. Com. BnetzA en IIA4 en Netzentwickelungsplan Gas 2018-2018, 
Berlin 12-02-2018, www.fnb-
gas.de/files/2018 02 12 konsultationsdokument nep-gas-2018-
2028 final.pdf). 

 
 
 
  
 
 
 





 

Gasunie Transport Services B.V. 

Datum: 27 maart 2018  Ons kenmerk: L 18.0020 

Onderwerp: Advies GTS leveringszekerheid middels scenario analyse 
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Samenvatting 

 

Stikstof 

Om zo snel mogelijk tot het door SodM aangegeven niveau van 12 bcm per jaar aan 

Groningenvolume te komen, is de bouw van een stikstoffabriek de aangewezen maatregel. 

Door de bouw van de stikstoffabriek kan een reductie van circa 7 bcm per jaar (bij een koud 

jaar) gerealiseerd worden. Deze fabriek kan op zijn vroegst gerealiseerd worden in het 

eerste kwartaal van 2022. Om deze planning te kunnen realiseren, is het essentieel om het 

ontwerp van de fabriek ongewijzigd te laten en is besluitvorming op zo kort mogelijke 

termijn noodzakelijk. Ten aanzien van de stikstoffabriek is gekozen voor een cryogene 

installatie op één centraal punt in het netwerk van GTS. Dit heeft als voordeel dat de 

bestaande stikstofcaverne (Heiligerlee) beter benut kan worden en dat deze installatie ook 

als back-up kan functioneren ingeval van storingen op andere locaties. De keuze voor deze 

productiemethodiek is gebaseerd op de combinatie van de vereiste zuiverheid (zoals 

vastgelegd in de MR gaskwaliteit) van de stikstof in verband met opslag van het pseudo L-

gas in bergingen en de benodigde productiecapaciteit. Huidige kosteninschatting voor de 

investering bedraagt € 500 mln ± 30%, daarnaast zullen er nog jaarlijks kosten voor de 

exploitatie gemaakt moeten worden van enkele tientallen miljoenen euro’s. 

 

Door te investeren in een stikstoffabriek is met ingang van gasjaar 2022/2023 een maximaal 

productieniveau van Groningen van 12 bcm in een koud jaar haalbaar. Wanneer geen 

additionele maatregelen worden genomen, is een maximale productie van 12 bcm in geval 

van een koud jaar op zijn vroegst haalbaar in 2026.  

 

Voor een verdere afbouw van de Groningenproductie kan de nieuwe stikstoffabriek op 

termijn het risico beperken dat, vanwege leveringszekerheid, een productieniveau 

noodzakelijk is dat zich niet verenigt met een veilige gaswinning. De reductie van 

Groningenproductie zal er toe leiden dat de L-gasmarkt (laagcalorische gasmarkt) steeds 

afhankelijker wordt van pseudo-L-gas productie om de leveringszekerheid te waarborgen. 

Voldoende productiemiddelen om de leveringszekerheid te garanderen worden daarmee 

steeds belangrijker. Nadere analyses omtrent de benodigde capaciteiten moeten nog 

uitgevoerd worden, maar een additionele stikstofinstallatie kan bij het onafhankelijker 

worden van het Groningenveld een belangrijke rol spelen. Niet alleen om in de koudere 

periode in voldoende L-gas te voorzien, maar ook door in de zomer extra middelen 

beschikbaar te hebben om alle L-gas bergingen met pseudo-L-gas te vullen. In dat licht zal 

GTS samen met NAM gaan onderzoeken of het vanaf 2022 mogelijk is om de gasopslag Norg 

te vullen met pseudo L-gas en welke investeringen daarvoor noodzakelijk zijn. 

 

Ombouw (industriële) grootverbruikers 

De ombouw van (een deel) van de L-gas (industriële) grootverbruikers naar duurzame 

alternatieven of H-gas (hoogcalorisch gas) kan een verdere afname van de productie vanuit 

het Groningenveld mogelijk maken. Het ministerie van EZK heeft daartoe al initiatief 

genomen. De kosten voor GTS vanwege ombouw van de L-gas (industriële) grootverbruikers 

naar H-gas zijn niet voor elke (industriële) grootverbruiker gelijk, omdat de verschillende L-

gas (industriële) grootverbruikers niet allemaal even ver van een H-gas aanvoerleiding 

liggen. De kosten voor het ombouwen van de industriële installaties zijn ook niet voor elke 

(industriële) grootverbruiker gelijk.  
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Indien de kosten van de stikstofinstallatie per hoeveelheid gereduceerde m3 gas uit het 

Groningenveld als maatstaf worden genomen voor het bepalen van efficiënte omvang van de 

marktombouw is de huidige inschatting dat een bandbreedte voor de L-gas vraagreductie 

door ombouw van (industriële) grootverbruikers tussen 2,8 en 4,5 bcm per jaar realistisch is. 

In termen van reductie van gas uit het Groningenveld gaat het dan om een bandbreedte 

tussen 2,3 en 3,4 bcm per jaar (deze waarden liggen lager dan de L-gas vraagreductie 

omdat de industrie ook gedeeltelijk door H-gas beleverd wordt via verrijking en conversie). 

Er is aangenomen dat realisatie van deze reductie voornamelijk in de periode tussen 2020 en 

2022 plaatsvindt. De huidige kosteninschatting voor maatregelen in het GTS netwerk om 2,8 

bcm vraagreductie te realiseren bedraagt € 55 mln ± 40% (op basis van 8 bedrijven 

waarvan de maatregelen en kosten eerder onderzocht zijn). 

 

Buitenland 

In alle scenario’s wordt er vanuit gegaan dat de exportmarkt afgebouwd wordt conform de 

afspraken met de buitenlandse NNO’s (Neighbouring Network Operators). GTS heeft de 

afgelopen periode overleg gevoerd met haar buurlanden over mogelijke versnellingen van de 

ombouw en andere mogelijkheden (opslag en conversie). Hieruit blijkt dat de relatief wat 

zekerdere mogelijkheden om in het buitenland de vraag verder te reduceren beperkt zijn 

(maximaal 1 bcm per jaar welke op relatief korte termijn gerealiseerd zou kunnen worden). 

 

Additionele stikstof 

Door additionele inkoop van stikstof door GTS kan de bestaande kwaliteitsconversiecapaciteit 

worden vergroot. Hiertoe dienen beperkte maatregelen in het GTS netwerk te worden 

doorgevoerd. Deze maatregelen kunnen in de loop van 2020 gereed zijn. De geschatte 

besparing is 1 tot 1,5 bcm gas uit het Groningenveld per jaar. De huidige kosteninschatting 

voor investeringen bij derden en GTS bedraagt € 55 mln ± 40%, exclusief inkoop van 

stikstof. 

 

Verduurzaming 

Verduurzamingsmaatregelen aan zowel de aanbodzijde (hernieuwbare gassen) als aan de 

vraagzijde (verduurzaming in de gebouwde omgeving) geven een additionele besparing. 

Voor hernieuwbare gassen betekent dit een besparingspotentieel van circa 0,7 tot 1,7 bcm 

per jaar in 2030. Vraagreductie in de gebouwde omgeving levert circa 0,4 tot 1,8 bcm per 

jaar in 2030 op (gebaseerd op studie PBL “Kosten energie- en klimaattransitie in 2030 – 

update 2018”). 

 

Consultatie  

GTS is voornemens om te investeren in een stikstoffabriek in combinatie met marktombouw 

tot maximaal 4,5 bcm en additionele stikstofinkoop en deze bij de markt te consulteren  

vanaf begin april 2018. Deze consultatie voert GTS uit als addendum op het 

netwerkontwikkelingsplan van 2017, gegeven de sterk gewijzigde omstandigheden door het  

advies van SodM om de benodigde Groningenproductie zo snel mogelijk onder 12 bcm per 

jaar te brengen en om op termijn de afhankelijkheid van Groningen te beperken. De  

genoemde investeringen vormen, in de optiek van GTS, de meest kosteneffectieve 

maatregelen om de Groningenproductie zo snel mogelijk naar 12 bcm te reduceren en de  

afhankelijkheid van de Groningencapaciteit voor leveringszekerheid te verminderen. 
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Instemmingsbesluit 

Voor het instemmingsbesluit voor komend gasjaar (2018/2019) verwacht GTS dat een 

realistische stikstofinzet tussen de 85% en 100% van de gecombineerde inzet van Ommen 

en Wieringermeer haalbaar is. Op grond hiervan kan een relatie tussen het Groningenvolume 

(in bcm) en het aantal graaddagen4 (gd) worden gedefinieerd voor het gasjaar 2018/2019 

gebaseerd op 85% inzet: 

 

𝐺𝑟𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 0,3 + 0,00886 ∗ 𝑔𝑑 

 

De graaddagenformule5 dient als bovengrens voor de Groningenproductie gezien te worden, 

waarbij het streven dient te zijn om een zo hoog mogelijke stikstofinzet te bereiken. Mocht 

na enige tijd blijken dat een inzetpercentage van de stikstof, hoger dan 85%, haalbaar is, 

dan kan de graaddagenformule daarop aangepast worden. Bovenstaande graaddagenformule 

resulteert in een benodigd Groningenvolume van 20,6 bcm bij een gemiddeld jaar en 26,8 

bcm bij een koud jaar. Gebaseerd op het gemiddelde van beide stikstofinzet niveaus, te 

weten 85% en 100% van de gecombineerde inzet van Ommen en Wieringermeer, resulteert 

dit in een benodigd Groningenvolume van 19,4 en 25,7 bcm bij respectievelijk een 

gemiddeld en koud jaar.  

 

Aanpassing reguleringskader 

Bij de totstandkoming van de huidige wetgeving en het daarop gebaseerde reguleringskader 

is geen rekening gehouden met een versnelde, omvangrijke verlaging van de productie van 

het Groningenveld en de extra investeringen die daarvoor nodig zijn door GTS. Het huidige 

wettelijke kader biedt niet voldoende duidelijkheid voor wat betreft de wettelijk taken van 

GTS en het kunnen terugverdienen van de noodzakelijke investeringen door GTS via de 

gereguleerde tarieven. Aanpassing van de wet is nodig voor het creëren van een aparte 

wettelijke taak voor het faciliteren van de versnelde verlaging van de productie van gas uit 

het Groningenveld. 

 

  

                                                
4 Een graaddag is het verschil tussen de gemiddelde effectieve temperatuur (daggemiddelde temperatuur gecorrigeerd 

voor windsnelheid) en 14°C. Hierbij wordt 14°C beschouwd als de stookgrens van de huishoudelijke markt. 
5 De graaddagenformule is de trendlijn van het benodigde Groningenvolume op basis van de 31 doorgerekende 

temperatuurprofielen. De graaddagenformule is bedoeld om te gebruiken voor realistische temperatuurprofielen met 

een realistisch aantal graaddagen (bandbreedte circa 1700 tot 3000, voor respectievelijk warm en koud jaar). 

Aangezien er in het nieuwe advies niet van een minimale productie benodigd in gemiddeld jaar (21,6 bcm) wordt 

uitgegaan, vervangt 0,3 (asafsnede) de 21,6 in de graaddagenformule. De richtingscoëfficiënt (0,00886) beschrijft het 

benodigde Groningenvolume per graaddag. Deze wijkt iets af van het vorige advies; dit wordt veroorzaakt doordat het 

Groningenveld nu als balanspost wordt gebruikt in de nieuwe berekeningen en niet meer als baseload. 
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Advies 

 

1. Om zo snel mogelijk in een koud jaar naar maximaal 12 bcm Groningenvolume per 

jaar te gaan is de stikstoffabriek de aangewezen maatregel. 

2. De ombouw van L-gas (industriële) grootverbruikers kan een verdere verlaging van 

de productie uit het Groningenveld mogelijk maken. 

3. Door additionele inkoop van stikstof kan op relatief korte termijn de bestaande 

kwaliteitsconversiecapaciteit worden vergroot. 

4. Indien besloten wordt tot de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie, een studie 

starten naar het vullen van UGS Norg met pseudo L-gas. 

5. Introduceren van een graaddagenformule op basis van 85% van de gecombineerde 

inzet van Ommen en Wieringermeer voor gasjaar 2018/2019. 

6. Nadere studie met betrekking tot leveringszekerheid heeft opgeleverd dat er vijf 

productieclusters van het Groningenveld permanent gesloten kunnen worden en voor 

de vervolgjaren niet meer noodzakelijk zijn voor de leveringszekerheid. 

7. Aanpassen van het reguleringskader om zeker te stellen dat GTS de investeringen 

mag uitvoeren en via de tarieven kan terugverdienen. 

 
Werkwijze en uitgangspunten 
 

De vraag naar en het aanbod van L-gas dienen op elk moment in balans te zijn. De vraag is 

door GTS gemodelleerd op basis van vraagprofielen uit het verleden en, afhankelijk van het 

gehanteerde scenario (zie paragraaf scenario’s), op basis van verwachtingen voor de 

toekomst. Voor het aanbod geldt dat het Groningenveld (samen met de bergingen Norg en 

Alkmaar) de balanspost is.  

 

In deze studie, evenals in de studie naar aanleiding van de aardbeving in Zeerijp (brief 

“Advies GTS inzake leveringszekerheid”) is GasTerra gevraagd de onderverdeling in de inzet 

van haar middelen (die contractueel onder controle staan van GasTerra) vast te stellen. 

Daarna heeft NAM getoetst hoe de (regionale) verdeling over het Groningenveld kan zijn en 

wat de gevolgen voor de fluctuaties van de winning zullen zijn, zie bijlage 2 voor de 

resultaten hiervan. 

 

Bij de bepaling van het op jaarbasis benodigde Groningenvolume spelen de bergingen in 

principe geen rol, aangezien bergingen volumeneutraal worden ingezet. De L-gas markt 

bepaalt per saldo het benodigd volume (gas uit het Groningenveld en pseudo L-gas). Alle 

bergingen gekoppeld aan het GTS-systeem, behalve UGS Norg, worden reeds gevuld met 

pseudo-L-gas. In het geval van de bouw van een additionele stikstofinstallatie is er in de 

zomer substantieel capaciteit over om ook pseudo-L-gas volume te produceren voor opslag 

in UGS Norg, dit zal een verdere verlaging van de Groningenproductie mogelijk maken. De 

voorwaarden en condities waaronder dit mogelijk zou kunnen zijn zullen nader worden 

onderzocht. 

 

GTS heeft de benodigde productie uit het Groningenveld berekend voor de verschillende 

scenario’s. Hiertoe wordt in eerste instantie modelmatig de vraag naar L-gas bepaald. 

Middelen als L-gas cavernes en de LNG peakshaver worden ingezet conform de door GTS 

gehanteerde modellering. De verrijking (toevoegen van H-gas aan gas uit het 

Groningenveld) is in alle scenario’s maximaal verondersteld.  
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De inzet van stikstof (pseudo-L-gas productie) is voor elk scenario op twee niveaus berekend 

(te weten 85% en 100% van de gecombineerde inzet van Ommen en Wieringermeer, 

waarbij rekening wordt gehouden met onderhoud). Dit omdat nu nog niet precies vast te 

stellen is wat een realistisch haalbare inzet is (rekening houdend met uitval en onderhoud) 

en in hoeverre de markt in staat is om exact op een hoge stikstofinzet te sturen. 

Aangenomen wordt dat de daadwerkelijk gerealiseerde inzet uiteindelijk ergens tussen 85% 

en 100% komt te liggen. De praktijk zal moeten aantonen welk percentage haalbaar is. 

 

De resterende vraag naar L-gas dient ingevuld te worden door de inzet van productie uit het 

Groningenveld, Norg en Alkmaar (middelen gecontracteerd door GasTerra) zodanig dat 

leveringszekerheid gegarandeerd is. Bij de door GTS gehanteerde scenario’s vormt het 

Groningenveld de balanspost en wordt enkel ingezet wanneer dit noodzakelijk is vanwege 

leveringszekerheid. Vanuit leveringszekerheid zal een laag volume voldoende zijn in jaren 

met relatief hoge temperaturen. Wordt het kouder dan zal er extra gas vanuit het 

Groningenveld noodzakelijk zijn.  

 

Gehanteerde uitgangspunten  

• Groningen, Norg, Alkmaar: Deze middelen worden als balanspost meegenomen in de 

modellering. Hiermee wordt een minimale inzet van Groningen bereikt. De verdeling 

over Groningen, Norg en Alkmaar wordt door GasTerra bepaald. Aangenomen wordt 

dat Norg en Alkmaar volumeneutraal over een gasjaar worden ingezet en daarmee 

geen invloed hebben op het benodigde Groningenvolume. Alkmaar wordt gevuld met 

pseudo-L-gas en Norg met gas uit het Groningenveld.  

• Cavernes (Epe’s en Zuidwending): Deze worden ingezet volgens de huidige 

technische specificaties. Voor deze bergingen geldt dat deze ongeacht het 

gehanteerde temperatuurprofiel volumeneutraal over het gasjaar worden ingezet. 

Cavernes worden gevuld met pseudo-L-gas. 

• Stikstof: De bestaande base-load installaties Ommen en Wieringermeer worden 

structureel ingezet om pseudo L-gas te produceren. Daarnaast zal de installatie op 

Pernis (base-load) als back-up functioneren ingeval van uitval op Wieringermeer. De 

bestaande installatie Zuidbroek in combinatie met de stikstofcaverne Heiligerlee 

wordt, vanwege het beperkte volume, ook ingezet als back-up voor zowel Ommen 

als Wieringermeer.  

• LNG-Peakshaver: De Peakshaver wordt ingezet volgens de huidige technische 

specificaties. 

• H-gas: Aangenomen wordt dat er voldoende H-gas beschikbaar is, zowel in termen 

van capaciteit als volume, om aan de behoefte aan pseudo L-gas te voldoen. 

• Wobbe-index H-gas: De Wobbe-index van het H-gas is mede bepalend voor de 

hoeveelheid pseudo L-gas die geproduceerd kan worden. De Wobbe-index wordt 

bepaald op basis van de in gasjaar 2016/2017 gemeten waarden bij de 

kwaliteitsconversie installaties. Voor de komende jaren wordt uitgegaan van een iets 

stijgende Wobbe-index vanwege dalende Nederlandse kleine velden productie 

waardoor er meer geïmporteerd H-gas met een wat hogere Wobbe-index wordt 

gebruikt. 
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• Temperatuurprofielen: Voor deze studie zijn de temperatuurprofielen vanaf gasjaar 

1985/1986 tot en met gasjaar 2015/2016 (31 jaar) gebruikt. 

o Koud jaar is temperatuurprofiel 1985/1986 

o Gemiddeld jaar is temperatuurprofiel 2011/2012 

• Marktontwikkeling binnenland: Voor alle scenario’s is er vanuit gegaan dat alle 

bestaande en voorgenomen maatregelen worden geëffectueerd zoals die staan 

beschreven in de Nationale Energie Verkenning (NEV) 20176. Deze maatregelen zijn 

echter nog niet voldoende om alle doelstellingen in het regeerakkoord van 2017 te 

bereiken. 

• Marktontwikkeling buitenland: Er heeft een update plaatsgevonden van de vraag 

naar L-gas in het buitenland. Hierbij zijn de nationale plannen in deze landen het 

uitgangspunt. Overall betreft het een reductie van de omringende markt met 

ongeveer 10% per jaar zowel in termen van capaciteit als volume. 

Scenario’s 

 

In totaal is voor 6 verschillende scenario’s de resterende vraag naar gas uit het 

Groningenveld bepaald. Deze scenario’s onderscheiden drie niveaus van de vraag naar gas 

uit het Groningenveld (3 veronderstelde niveaus van de ombouw van de binnenlandse 

(industriële) grootverbruikers met respectievelijk 0, 2,8 en 4,5 bcm per jaar) en op 2 

niveaus qua aanbod van pseudo-L-gas (al dan niet bouwen van een additionele 

stikstofinstallatie).  

 

De basis voor alle zes scenario’s is als volgt: De binnenlandse vraag volgt de afbouw volgens 

het huidige en voorgenomen beleid van de NEV 2017 (zie figuur 1). 

 

De marktafname in het buitenland, die ontstaat doordat de L-gas markten in Duitsland, 

België en Frankrijk worden omgebouwd naar H-gas, is in de analyse betrokken. Hierbij zijn 

de nationale plannen in deze landen het uitgangspunt. Dit betekent voor de export naar 

Duitsland een eerste afname in 2019 (conform het “Umsetzungsbericht 2017”7) en voor de 

Belgische en Franse markt een afbouw die verwacht wordt te starten in 2020. Overall betreft 

het een reductie van de omringende markt met ongeveer 10% per jaar zowel in termen van 

capaciteit als volume (zie figuur 2). 

 

De scenario’s verschillen van elkaar aan de vraagzijde voor wat betreft de verwachte 

ombouw van de (industriële) grootverbruikers in Nederland. De marktvraag van de 

binnenlandse (industriële) grootverbruikers voor een koud jaar is te zien in figuur 3. 

 

  

                                                
6 NEV 2017 zoals gepubliceerd door PBL (Plan Bureau voor de Leefomgeving), d.d. 18 oktober 2017 
7 “Umsetzungsbericht 2017 der Fernleitungsnetzbetreiber”, d.d. 31 maart 2017 
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Aan de aanbodzijde verschillen de scenario’s van elkaar voor wat betreft het aanbod van 

pseudo-L-gas, te weten het al dan niet bouwen van een stikstofinstallatie ter grootte van 

180.000 m3 per uur stikstof die per gasjaar 2022/2023 beschikbaar zal zijn.  

Indien deze installatie gebouwd gaat worden, is de verwachte opleverdatum het eerste 

kwartaal in 2022. Voor deze studie, gebaseerd op gasjaren (lopend van 1 oktober tot en met 

30 september), is ondanks dat de verwachte opleverdatum in gasjaar 2021/2022 ligt, het 

effect op jaarvolume bepaald per gasjaar 2022/2023 om het effect op een jaarvolume helder 

te maken.  

 

Tabel 1 De zes doorgerekende scenario’s 

 NEV 2017 +  

Afbouw Export 

Ombouw Ned. industrie  

2,8 bcm  

Ombouw Ned. industrie  

4,5 bcm  

Geen additionele 

stikstofinstallatie 

Basis  

(B) 

Basis + ombouw 2,8 

(B-1) 

Basis + ombouw 4,5 

(B-2) 

Wel stikstofinstallatie  

(gasjaar 2022/2023) 

Basis + N2  

(B-N) 

Basis + ombouw 2,8 + N2 

(B-1-N) 

Basis + ombouw 4,5 + N2 

(B-2-N) 

 

Deelmarkten 

De veronderstelde marktomvang van de verschillende deelmarkten L-gas (Regionale Netwerk 

Bedrijven (RNB), Export en (industriële) grootverbruikers) voor de prognosejaren 2018/2019 

tot en met 2029/2030 wordt in de figuren 1 tot en met 3 weergegeven. 

 

 

Figuur 1 Marktomvang RNB cf. NEV 2017  

In figuur 1 is de marktomvang weergegeven van de Regionale Netwerk Bedrijven, gegeven 

de vraagreductie welke ontstaat door aan te nemen dat de maatregelen cf. NEV 2017 (huidig 

+ voorgenomen beleid) geïmplementeerd zullen worden. In 2029/2030 is de vraag met circa 

13% afgenomen ten opzichte van de vraag in 2018/2019. 
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Figuur 2 Marktomvang L-gas export, met daarin verwerkt de afspraken die 

gemaakt zijn met de buitenlandse netwerk operators betreffende de afbouw 

 

 

Figuur 3 Marktomvang L-gas (industriële) grootverbruikers (aangesloten op het 

GTS netwerk), waarin opgenomen de drie scenario's betreffende marktafbouw, 

namelijk geen afbouw (bovengrens blauw vlak), afbouw met 2,8 bcm per jaar 

(bovengrens grijs vlak, Scenario B-1) en afbouw met 4,5 bcm per jaar (bovengrens 

geel vlak, Scenario B-2)  
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De ombouw van (een deel) van de L-gas (industriële) grootverbruikers naar H-gas of naar 

duurzame alternatieven kan dus een additionele afname van de productie vanuit het 

Groningenveld mogelijk maken ten opzichte van de vraagreductie van de export en de NEV 

2017. Het ministerie van EZK heeft daartoe al initiatief genomen. De kosten voor GTS 

vanwege ombouw van de L-gas (industriële) grootverbruikers zijn niet voor elke industrie 

gelijk, omdat de verschillende L-gas (industriële) grootverbruikers niet allemaal even ver van 

een H-gas aanvoerleiding liggen. De kosten voor het ombouwen van de industriële 

installaties zijn ook niet voor elke (industriële) grootverbruiker gelijk. Indien de kosten van 

de stikstofinstallatie per hoeveelheid gereduceerde m3 gas uit het Groningenveld als 

maatstaf worden genomen voor het bepalen van efficiënte omvang van de marktombouw, is 

de huidige inschatting dat een bandbreedte voor de L-gas vraagreductie door ombouw van 

(industriële) grootverbruikers tussen 2,8 en 4,5 bcm per jaar realistisch is. In termen van 

reductie van gas uit het Groningenveld gaat het dan om een bandbreedte tussen 2,3 en 3,4 

bcm per jaar. Er is aangenomen dat realisatie van deze reductie voornamelijk in de periode 

tussen 2020 en 2022 plaatsvindt. 

 

De afbouw van de verschillende deelmarkten zoals weergegeven in de figuren 1 tot en met 3 

kan niet één op één vertaald worden naar een reductie van de winning op het Groningenveld 

omdat de verschillende markten ook deels beleverd worden door het Groningengas te 

verrijken met H-gas (binnenlandse markt circa 10%, exportmarkt grotendeels circa 30%). 

Daarnaast wordt een deel van de leveringen al met pseudo L-gas (H-gas met stikstof) 

gedaan, zodat reductie van deze markt een kleiner effect op het Groningenveld heeft. 
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Resultaten 

 

Koud jaar 

De resultaten voor de resterende hoeveelheid Groningengas, gegeven de zes scenario’s en 

gegeven een koud jaar, worden weergegeven in figuur 4. Daarnaast is de waarde van 12 

bcm per jaar als referentielijn weergegeven. Zoals eerder benoemd is het benodigde 

Groningenvolume berekend voor twee niveaus van stikstofinzet, te weten 85% en 100% van 

de gecombineerde inzet van Ommen en Wieringermeer. In onderstaande figuren wordt het 

gemiddelde van beide niveaus weergegeven. 

 

 

Figuur 4 Resterende behoefte aan Groningengas voor de prognosejaren 2018/2019 

tot en met 2029/2030 gegeven de zes verschillende scenario’s bij een koud jaar  
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Uit de grafiek blijkt dat de snelste route naar een maximale inzet van 12 bcm Groningen de 

bouw van een nieuwe stikstoffabriek is. Vanaf gasjaar 2022/2023 zal de maximale 

Groningeninzet (in een koud jaar) daardoor onder de 12 bcm uitkomen, ongeacht 

aanvullende ombouw van L-gas (industriële) grootverbruikers. Als er uitgaande van het 

basisscenario (B) geen aanvullende maatregelen genomen worden, wordt het doel naar 

verwachting in gasjaar 2025/2026 bereikt. 

 

Gemiddeld jaar 

In een gemiddeld jaar zal de benodigde Groningenproductie vanzelfsprekend lager zijn dan in 

een koud jaar. De resultaten voor resterende hoeveelheid Groningengas, gegeven de zes 

scenario’s en gegeven een gemiddeld jaar, worden weergegeven in figuur 5. 

 

 

Figuur 5 Resterende behoefte aan Groningengas voor de prognosejaren 2018/2019 

tot en met 2029/2030 gegeven de zes verschillende scenario’s bij een gemiddeld 

jaar  

 

In een gemiddeld jaar wordt in gasjaar 2021/2022 het maximum van 12 bcm per jaar 

bereikt als er minimaal 2,8 bcm per jaar van de (industriële) grootverbruikers niet meer met 

L-gas beleverd gaat worden. Vanaf gasjaar 2022/2023 wordt hetzelfde effect ook bereikt als 

er naast het basisscenario geen aanvullende maatregelen worden genomen. 

 

In bijlage 1 zijn tabellen met gedetailleerdere resultaten beschikbaar. 

 

De lijnen van maximaal benodigd Groningenvolume voor leveringszekerheid vanaf gasjaar 

2024/2025 zijn onderbroken weergegeven.  
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Er is niet uitgewerkt wat de resterende behoefte aan capaciteit vanuit het Groningenveld is 

om de markt te kunnen beleveren en wat de restricties ten aanzien van gelijkmatig winnen 

zijn bij lage Groningenvolumes. In een nader onderzoek dient uitgewerkt te worden hoe de 

leveringszekerheid binnen het L-gas marktgebied gegarandeerd kan worden wanneer er 

minder aanspraak kan worden gemaakt op de inzet en/of de back-up rol van het veld. 

 

Naast de resultaten voor het bepalen van het Groningenvolume heeft er ook een toetsing 

plaatsgevonden op het kunnen voldoen aan het advies met betrekking tot de fluctuaties in 

de winning zoals door SodM is afgegeven op 1 februari 2018. De resultaten van deze analyse 

zijn samengevat in bijlage 2. 

 

Productiecapaciteit Groningenveld 

 

In onze brief van 31 januari 2018 is als reactie op de door NAM voorgestelde maatregelen 

(zie brief NAM d.d. 10 januari 2018) aangegeven dat de productie uit vier productieclusters 

niet noodzakelijk is voor de leveringszekerheid. Daarnaast is aangegeven dat additioneel 

twee clusters voor het huidige gasjaar (2017/2018) uit bedrijf kunnen worden genomen. 

Nadere studie met betrekking tot leveringszekerheid heeft opgeleverd dat, in aansluiting op 

het advies van SodM, er vijf productieclusters permanent gesloten kunnen worden en voor 

de vervolgjaren niet meer noodzakelijk zijn voor de leveringszekerheid. Het verder inperken 

van de L-gas capaciteit door het eventueel sluiten van meer productieclusters voor de latere 

jaren (vanaf gasjaar 2019/2020) dient, indien noodzakelijk, nader onderzocht te worden.  

 

Instemmingsbesluit 

 

Het voortdurend hoog inzetten van de pseudo L-gas productie en de inzet van het 

Groningenveld als balanspost is in 2015 gepubliceerd (ABGW studie8). In deze studie is 

aangegeven dat deze inzetvolgorde conceptueel mogelijk lijkt, echter dat dit wel als 

consequentie heeft dat dit meer fluctuaties in de winning zou kunnen veroorzaken. De mate 

waarin dit zich naar verwachting manifesteert is relatief beperkt, zoals weergegeven in de 

vorige paragraaf. In het genoemde rapport werd nog geconcludeerd dat het voortdurend 

100% inzetten van de stikstofinstallaties Ommen en Wieringermeer niet te realiseren is 

omdat GTS hiermee zijn instrument om de gasmarkt kwaliteitsloos te laten functioneren 

verliest. Het advies in het genoemde rapport was om enige marge voor het opvangen van 

onzekerheden over te houden. Geadviseerd werd om een inzetpercentage van 85% te 

hanteren.  

 

Op grond hiervan kan een relatie tussen het Groningenvolume (in bcm) en het aantal 

graaddagen (gd) worden gedefinieerd voor het gasjaar 2018/2019: 

 

𝐺𝑟𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 0,3 + 0,00886 ∗ 𝑔𝑑 

 

  

                                                
8 “Onderzoek andere benadering van de gaswinning”, 18 december 2015 
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GTS verwacht echter op grond van recente ervaringen met hoge stikstofinzet dat een 

daadwerkelijke inzet van 85% of hoger van de gecombineerde inzet van Ommen en 

Wieringermeer realistisch is, zoals eerder in deze brief aangegeven (zie ook de brief van GTS 

van 31 januari 2018) en dat een inzet van 85% zoals door de graaddagenformule is 

aangegeven minimaal haalbaar zou moeten zijn. Daarmee dient de graaddagenformule als 

bovengrens voor de Groningenproductie gezien te worden. Mocht na enige tijd uit ervaring 

blijken dat een percentage inzet van de stikstof hoger dan 85% als bovengrens haalbaar is, 

dan kan de graaddagenformule daarop aangepast worden.  

 

De gehanteerde bandbreedte is onder voorbehoud van structurele uitval van 

conversiemiddelen. Mocht er sprake zijn van structurele uitval dan is het mogelijk dat de 

bovengrens van de Groningenproductie op basis van 85% inzet van de conversiemiddelen 

niet meer haalbaar is.  

 

Mogelijkheden tot verdere of eerdere verlaging van de Groningenproductie 

 

In het advies van SodM is aangeven dat een verdere verlaging van het veilige 

winningsniveau van Groningen tot de mogelijkheden behoort. Door GTS is onderzoek gedaan 

naar mogelijkheden om de vraag naar gas uit het Groningenveld verder te verlagen. Deze 

mogelijkheden zijn dusdanig onzeker dat ze niet in een scenario uitgewerkt zijn. Van elk van 

de mogelijkheden is aangegeven wat de besparing op gas uit het Groningenveld zou kunnen 

zijn en in welk jaar deze besparing gerealiseerd zou kunnen worden. Deze besparing zou in 

combinatie met andere maatregelen lager uit kunnen vallen. 

 

De mogelijkheden zijn te verdelen in 2 groepen: een groep die het aanbod van pseudo-L-gas 

verhoogt en een groep die de vraag naar L-gas verlaagt. 

 

Aanbod verhogende maatregelen 

Additionele stikstofinkopen door GTS: Er bestaat een mogelijkheid om additioneel stikstof in 

te zetten door een optimalisatie van de bestaande kwaliteitsconversie installaties met relatief 

beperkte uitbreidingsinvestering. Bovendien vergroot deze additionele stikstof de back-up 

voorziening van GTS. Om de inzet van additionele stikstof mogelijk te maken, dienen een 

beperkt aantal aanpassingen in het netwerk van GTS doorgevoerd te worden. De datum 

waarop dit op zijn vroegst gereed zou kunnen zijn is met ingang van gasjaar 2019/2020. De 

geschatte besparing op Groningengas is 1 tot 1,5 bcm. 

 

UGS Norg vullen met pseudo-L-gas: GTS zal samen met NAM gaan onderzoeken of het, na 

het gereedkomen van de nieuwe stikstoffabriek, mogelijk is om de gasopslag Norg te vullen 

met pseudo L-gas en welke investeringen daarvoor noodzakelijk zijn. 

 

Verduurzamingsmaatregelen aanbodzijde: Voor hernieuwbaar (of groen) gas betekent dit 

een besparingspotentieel van circa 0,7 tot 1,7 bcm per jaar in 2030 (gebaseerd op studie 

PBL “Kosten energie- en klimaattransitie in 2030 – update 2018”). 
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Vraag verlagende maatregelen 

Verduurzaming gebouwde omgeving: Er zijn verschillende mogelijkheden om de vraag naar 

gas uit het Groningenveld in de gebouwde omgeving te verlagen. De Warmterotonde Zuid-

Holland is een voorbeeld hiervan. Maar ook op andere locaties zijn initiatieven om de 

gebouwde omgeving (zo veel mogelijk) aardgasvrij te maken. Bijvoorbeeld in 

nieuwbouwwijken waar woningen op een (kleinschalig) warmtenet worden aangesloten of 

installatie van een hybride warmtepomp in bestaande woningen. Vraagreductie in de 

gebouwde omgeving levert circa 0,4 tot 1,8 bcm per jaar in 2030 op (gebaseerd op studie 

PBL “Kosten energie- en klimaattransitie in 2030 – update 2018”). 

 

Als voorbeeld van bovenstaande maatregelen is de reductie van de vraag naar gas uit het 

Groningenveld uit het regeerakkoord uitgewerkt. Door elk jaar 50.000 woningen niet (meer) 

met Groningengas te beleveren (bovenkant bandbreedte zoals aangegeven in het 

regeerakkoord 2017) zal een reductie oplopend tot circa 0,8 bcm per jaar in 2030 

plaatsvinden (groen vlak figuur 6). De besparing op de Groningenproductie zal lager zijn 

omdat een deel van deze markt met pseudo L-gas beleverd wordt. 

 

 

Figuur 6 De marktomvang van de Regionale Netwerk Bedrijven cf. NEV 2017 

(huidig + voorgenomen beleid) (blauw + groen vlak) 

 

Ombouw binnenlandse kleinverbruikersmarkt naar H-gas: Niet alleen de binnenlandse 

(industriële) grootverbruikers maar ook de binnenlandse kleinverbruikersmarkt zou 

omgebouwd kunnen worden naar H-gas. Dit vergt een soortgelijke operatie als in Duitsland, 

België en Frankrijk, maar is complexer in regelgeving en verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid, omdat het merendeel van de Nederlandse gasapparatuur niet 

gecertificeerd is om ook op H-gas omschakelbaar te zijn. Het besparingspotentieel is 

afhankelijk van de grootte van het om te bouwen marktgebied. De timing is afhankelijk van 

hoe snel de wet- en regelgeving in Nederland ingevoerd kan worden om ombouw van de 

kleinverbruikersmarkt mogelijk te maken. 
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Mogelijkheden in het buitenland 

Bij de start van de studie is er contact opgenomen met de netwerkoperators in de ons 

omringende landen. Hierbij zijn de operators gevraagd of er in België (Fluxys), Frankrijk 

(GRTgaz) of Duitsland mogelijkheden zijn om de L-gas export op korte termijn te reduceren. 

Tijdens de gesprekken zijn verschillende onderwerpen besproken, namelijk of de 

marktombouw in het buitenland kan worden versneld en welke mogelijkheden de operators 

hebben met hun kwaliteitsconversie en bergingen. 

 

Marktombouw 

Alle operators zien op dit moment geen mogelijkheden tot versnelling van de marktombouw. 

De voornaamste reden is de beschikbare menskracht in de desbetreffende landen. Zowel 

Fluxys, GRTgaz als de Duitse TSO’s hebben alle industriële afnemers nabij een H-gas leiding 

al omgebouwd. De resterende industrie wordt meegenomen in de marktombouw omdat dit 

de snelste en meest efficiënte manier is. Eveneens hebben ze aangegeven dat, indien er zich 

mogelijkheden tot versnelde ombouw voordoen, zij deze zullen realiseren.  

 

Kwaliteitsconversie 

Alle drie genoemde landen hebben aangegeven dat de kwaliteitsconversie installaties die ze 

in gebruik hebben voornamelijk bedoeld zijn als piekinstallatie. Deze zijn niet ontworpen om 

voortdurend L-gas te produceren en daarmee is de verwachte volumebijdrage beperkt. De 

kwaliteitsconversie middelen in het buitenland zijn om deze reden niet meegenomen in de 

berekeningen. Indien de installaties in de toekomst wel worden ingezet, zullen deze worden 

meegenomen in de analyses van GTS. 

 

In Frankrijk is het mogelijk om L-gas in het H-gas te mengen. Deze omgekeerde 

kwaliteitsconversie wordt in Frankrijk voor twee redenen gebruikt. Als eerste om het netwerk 

in Frankrijk te balanceren en als tweede vanwege commerciële redenen. De operators 

proberen de commerciële conversie zoveel mogelijk te voorkomen. In totaal is er in gasjaar 

2016/2017 circa 0,5 bcm L-gas in het H-gas gemengd. 

 

Bergingen 

Zowel in Frankrijk als in Duitsland zijn er L-gas bergingen. De berging in Frankrijk wordt 

impliciet meegenomen, aangezien GTS haar marktinschatting baseert op gerealiseerde 

gasstromen. De Duitse bergingen maken deel uit van het Duitse netwerk ontwikkelingsplan 

en worden derhalve meegenomen door GTS.  

 

Wettelijk kader 

 

Bij de totstandkoming van de huidige wetgeving en het daarop gebaseerde reguleringskader 

is geen rekening gehouden met een versnelde, omvangrijke verlaging van de productie van 

het Groningenveld en de extra investeringen die daarvoor nodig zijn door GTS. Het huidige 

wettelijke kader biedt daarom niet voldoende duidelijkheid voor wat betreft de wettelijke 

taken van GTS en het kunnen terugverdienen van de noodzakelijke investeringen door GTS 

via de gereguleerde tarieven. Zowel GTS als haar stakeholders zijn erbij gebaat dat er vooraf 

helderheid is over welke maatregelen mogen worden genomen en hoe de investeringen 

passen in de tariefregulering.  
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Bijlage 1: Numerieke resultaten scenario’s 

 

Resulterende Groningenvolumes gegeven de verschillende scenario’s en prognosejaren. Dit is 

gebaseerd op het gemiddelde van de beide stikstofinzet niveaus, te weten 85% en 100% van 

de gecombineerde inzet van Ommen en Wieringermeer. 

 

 

 

Effect van de verschillende scenario’s op het Groningenvolume gegeven de verschillende 

scenario’s en prognosejaren 

 

 

 

In bovenstaande tabel worden de relatieve effecten van de verschillende scenario’s voor de 

verschillende prognosejaren weergegeven. In de grijze regel (basis scenario) het effect op 

het Groningenvolume ten opzichte van de referentiewaarde (gasjaar 2018/2019). Het effect 

van elk scenario ten opzichte van het basisscenario wordt steeds daaronder weergegeven. 

Door afronding kunnen de berekende effecten uit de onderste tabel enigszins afwijken van 

de waarden in de bovenste tabel. 

  

Koud jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030

Ref B 25,7 24,2 22,3 19,0 17,1 15,3 13,1 4,8

B-N 25,7 24,2 22,3 19,0 9,7 8,4 6,8 1,0

B-1 25,7 23,5 20,2 16,6 14,8 13,0 11,0 3,2

B-1-N 25,7 23,5 20,2 16,6 8,2 6,9 5,4 0,4

B-2 25,7 23,4 18,9 15,9 13,6 11,9 10,0 2,5

B-2-N 25,7 23,4 18,9 15,9 7,5 6,2 4,8 0,2

Gemiddeld jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030

Ref B 19,4 18,1 16,5 13,8 12,0 10,5 8,7 2,3

B-N 19,4 18,1 16,5 13,8 5,8 4,8 3,6 0,1

B-1 19,4 17,4 14,7 11,5 10,1 8,6 7,0 0,8

B-1-N 19,4 17,4 14,7 11,5 4,7 3,8 2,8 0,0

B-2 19,4 17,4 13,6 11,2 9,1 7,8 6,2 0,8

B-2-N 19,4 17,4 13,6 11,2 4,2 3,4 2,5 0,0
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Koud jaar (25,7 bcm) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030

Ref B 0 1,6 3,5 6,7 8,7 10,5 12,6 21,0

B-N 0 0 0 0 7,3 6,9 6,3 3,8

B-1 0 0,7 2,1 2,5 2,3 2,3 2,2 1,6

B-1-N 0 0,7 2,1 2,5 8,9 8,4 7,7 4,4

B-2 0 0,8 3,4 3,2 3,4 3,3 3,2 2,3

B-2-N 0 0,8 3,4 3,2 9,6 9,0 8,3 4,6

Gemiddeld jaar (19,4 bcm) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030

Ref B 0 1,4 2,9 5,6 7,5 9,0 10,7 17,1

B-N 0 0 0 0 6 6 5 2

B-1 0 0,6 1,8 2,3 1,9 1,9 1,7 1,6

B-1-N 0 0,6 1,8 2,3 7,3 6,7 5,9 2,3

B-2 0 0,7 2,9 2,6 2,8 2,7 2,5 1,5

B-2-N 0 0,7 2,9 2,6 7,7 7,1 6,3 2,3
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Bijlage 2: Resultaten GasTerra en NAM: Inzet GasTerra middelen en operationele toetsing 

randvoorwaarden zoals door SodM geadviseerd aan de minister 

Door NAM is een toetsing uitgevoerd op het kunnen voldoen aan het advies met betrekking 

tot de fluctuaties in de winning zoals door SodM geadviseerd aan de minister op 1 februari 

2018. In dit advies is opgenomen dat de fluctuaties in de maandvolumes van het 

Bierumcluster beperkt dienen te blijven tot maximaal 20% en dat de regionale fluctuaties in 

de maandvolumes van de overige clusters beperkt dienen te blijven tot het huidige niveau 

van +/- 50% (zie ook onderstaande tabel). Om deze toetsing te kunnen uitvoeren is 

hetzelfde proces gevolgd als in januari 2018 waarbij GTS de resultaten van GasTerra en NAM 

integraal heeft opgenomen in haar advies aan de minister. Hierbij heeft GasTerra gegeven 

het door GTS vastgestelde jaarvolume van het Groningenveld de door haar gecontracteerde 

L-gas middelen (Alkmaar, Norg en Groningen) zodanig over het jaar verdeeld dat, rekening

houdend met de door GTS bepaalde L-gas vraag op dagbasis (op basis van de

temperatuurprofielen van de afgelopen 31 jaar) een zo gelijkmatig mogelijke inzet van het

Groningenveld kan worden bereikt. Hierbij maakt zij naast de inzet van de bergingen Norg

en Alkmaar (welke volumeneutraal binnen een gasjaar worden ingezet) ook beperkt gebruik

van de door GTS vrijgegeven regelruimte van de mengstations. De operationele toetsing aan

het SodM-advies is door NAM uitgevoerd op basis van de uitkomsten van de inzet van het

Groningenveld zoals door GasTerra berekend op basis van 31 temperatuurprofielen (1986-

2016).

De analyse van NAM laat zien dat in circa 3-8% van de maanden van alle beoordeelde 

scenario’s (31 temperatuur scenario’s per jaar voor de periode 2018/2019 tot en met 

2025/2026 en 2029/2030) niet kan worden voldaan aan de gestelde fluctuatiebeperkingen 

zoals hierboven beschreven. Hierbij zijn de volgende opmerkingen te maken: 

• De frequentie van het aantal overschrijdingen van de fluctuatiebeperkingen neemt

toe naarmate het totale volume van het Groningenveld afneemt.

• Deze overschrijdingen vinden voor het overgrote deel (90% of meer) plaats in de

zomermaanden (april tot oktober) hetgeen voornamelijk het gevolg is van een

modelmatige injectie in Norg gedurende de zomermaanden.

• De overschrijdingen van de fluctuatie beperkingen zijn qua omvang beperkt (circa 20

- 80 mln m3) per regio per overschrijding.

• Door op momenten back-up en/of piek conversiemiddelen van GTS in te zetten of

tijdelijk injectie van bergingen stop te zetten, kunnen deze incidentele productie

overschrijdingen naar verwachting grotendeels worden voorkomen (zonder rekening

te houden met ongeplande uitval van L-gas middelen).
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Op basis van het SodM advies zijn de volgende randvoorwaarden gehanteerd: 

Productielocatie Regio Productiefluctuatie 

BIR Bierum +/- 20% ten opzichte van maandgemiddelde 

AMR Central East 

+/- 50% ten opzichte van regio maandgemiddelde 

Maandgemiddelde wordt bepaald op basis van de 

maandproductie van de afgelopen 12 maanden. 

TJM Central East 

OWG Central East 

SCB Central East 

SDB Central East 

SZW South East +/- 50% ten opzichte van regio maandgemiddelde 

Maandgemiddelde wordt bepaald op basis van de 

maandproductie van de afgelopen 12 maanden. 
EKR South East 

ZPD South East 

KPD South West 

+/- 50% ten opzichte van regio maandgemiddelde 

Maandgemiddelde wordt bepaald op basis van de 

maandproductie van de afgelopen 12 maanden. 

SLO South West 

SPI South West 

TUS South West 

ZVN South West 

EKL Eemskanaal Maandvolume fluctuaties tussen 0 en 150 mln m3. 

• Er is in de analyse rekening gehouden met het huidige onderhoudsplan van de

Groningenclusters.

• Er is geen rekening gehouden met uitval op het Groningenveld en/of mengstations.

• In de analyse is alleen rekening gehouden met een bandbreedte van +/- 50% ten

opzichte van het maandgemiddelde volume per regio over 12 opeenvolgende

maanden.

Voor cluster EKL is door SodM geadviseerd uit te gaan van een productie bandbreedte tussen 

0 en 150 mln m3/mnd. 



From:
To:
Subject: Gaswinning Groningenveld naar nul
Date: donderdag 29 maart 2018 14:10:42
Attachments: Brief gaswinning definitief - schoon.docx

brief TNO L-gasopslag en stikstofcapciteit.pdf
bijlage GTS leveringszekerheid scenarios.pdf

Beste directie Regio-collega’s,

Zojuist heeft het Ministerraad ingestemd met het voorstel om de gaswinning in het
Groningenveld op zo kort mogelijke termijn te beëindigen. De brief aan de Tweede Kamer
treffen jullie hierbij aan. Deze s.v.p. tot 15.00 uur niet verder verspreiden, hij is namelijk nog

niet openbaar. Op zijn laatst in 2022 daalt het gaswinningsniveau tot onder de 12 miljard Nm3.
Afhankelijk van het effect van de verschillende maatregelen die vandaag worden aangekondigd
kan het winningsniveau vanaf oktober 2022 dan fors lager uitvallen. De jaren daarna komt de
nul in zicht. Bij deze keuze staat de veiligheid van de Groningers centraal.

De afgelopen weken is vanuit Directie Regio/Groningen Bovengronds in een mooie coproductie
met de ETM-collega’s hard gewerkt aan deze brief: ETM vanuit de verantwoordelijkheid voor het
gasgebouw en Groningen Bovengronds vanwege de relatie met de versterkingsoperatie in de
regio Groningen. Want bij lagere gaswinning gaat het Kabinet uit van een herijking van de
versterkingsoperatie. Hoe de versterking er precies uit gaan zien wordt de komende periode
bepaald. In de eerste plaats maken we het precieze aardbevingsrisico bij deze lagere
gaswinning inzichtelijk. In de tweede plaats volgt een intensief traject met de regio omdat de
beelden bij de versterkingsaanpak uiteenlopen. Voorts werken we de komende periode onder
andere aan een toekomstvisie met daarin sociaal-economisch perspectief voor de regio. Genoeg
werk aan de winkel dus!

Tijdens de lunchbijeenkomst van directie Regio op 10 april lichten we e.e.a. graag toe!

Namens het team Groningen Bovengronds,
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In antwoord op de vraag van  waarom Frankrijk en België geen nieuwe 

stikstofinstallatie(s) bouwen geven  en  aan dat geen optie te vinden 

gezien de beperkte levensduur die zo’n installatie zal hebben. Zij steken de daarvoor benodigde 

middelen liever in de transitie van L-gas naar H-gas of naar meer duurzame vormen van energie.  

 

Verder geven  en  aan dat het tenminste voor de beeldvorming 

(solidariteit!) wenselijk is dat België en Frankrijk toch (kunnen) laten zien dat ook zij wat extra 

doen. Dat is ook belangrijke voor de discussies met het Nederlandse Parlement over de gaswinning 

en de gasexporten.  

 

Vervolgafspraak 

Afgesproken dat volgend DG-overleg zal plaatsvinden en marge van de Energieraad van 11 juni 

a.s. Dan zal worden gesproken over het ontwerp-winningsbesluit, naast de opties tot 

vraagvermindering. 

 

 

 

29 maart 2018  
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33 529 nr. 403 / 22-12-2017 Brief bij MJP brief NCG 

In de MJP-brief formuleert de NCG wat nodig is om op korte termijn door te kunnen gaan met de 

versterking van ruim 3.000 woningen die reeds geïnspecteerd zijn en om vertraging in de geplande 

inspecties voor het eerste kwartaal van 2018 te voorkomen. De MJP-brief is besproken met de 

regionale bestuurders in het Nationaal Bestuurlijk Overleg op 6 december jl., evenals met de 

maatschappelijke organisaties. De maatschappelijke partijen hebben daarbij zorgen geuit over de 

impact van de versterkings-operatie en de rol van NAM bij de versterking en schadeafhandeling. 

33 529 nr. 389 / 10-11-17 Brief bij 3e Kwartaalrapportage NCG  

Ten aanzien van de inspectie- en versterkingsaanpak bevestigt deze kwartaalrapportage het beeld dat 

de Minister van Economische Zaken schetste bij de aanbieding van de vorige kwartaalrapportage aan 

uw Kamer op 19 september 2017 (Kamerstuk 33 529, nr. 383). Zowel de doorvertaling van de 

resultaten van inspecties en doorrekeningen naar concrete versterkingsadviezen, als de uitvoering van 

het inspectieprogramma gaan nog niet snel genoeg. De NCG geeft aan dat een inhaalactie is gestart 

om in 2017 nog zoveel mogelijk inspecties te kunnen realiseren. Ook is de NCG gestart met het 

informeren van bewoners over de voor hun woning voorgestelde versterkingsmaatregelen. 

33529 nr. 386 / 13-10-2017 Jaarlijks ijkmoment gaswinning 

In grote lijnen gaven decentrale overheden aan dat men mijn besluit om de winning per 1 oktober 

2017 met 10% te verminderen een stap in de goede richting vindt, maar dat het niveau van 

gaswinning nog verder naar beneden zou moeten. Als argumenten worden genoemd dat men de 

veiligheid nog onvoldoende gewaarborgd vindt en dat het inspectie- en versterkingsprogramma trager 

loopt dan verwacht. De maatschappelijke organisaties sloten zich hierbij aan. 

33 529, nr. 383 2 / 19-9-2017 Brief bij 2e kwartaalrapportage NCG 2017 
Versterking  
De kwartaalrapportage beschrijft ook de stand van zaken van de inspectie- en versterkingsaanpak. De 

inspecties leiden na uitvoering van verschil-lende sterkteberekeningen tot versterkingsadviezen. Deze 
vormen de start van het gesprek met de bewoners over de aanpak van hun woning en eventuele 

aanvullende wensen die hierin kunnen worden meegenomen. Bij het opstellen van de 
versterkingsadviezen op basis van inspecties en sterkteberekeningen van de 1.467 huizen die al in 
2016 zijn geïnspecteerd ontstaat echter vertraging. In de kwartaalrapportage staat dat een groot deel 
van de versterkingsadviezen die in opdracht van het CVW tot stand zijn gekomen, van onvoldoende 
kwaliteit was. Daarmee waren deze adviezen niet geschikt om bewoners adequaat te informeren over 
hun specifieke situatie en om met hen vervolggesprekken te kunnen voeren over de aanpak. Er moest 
extra tijd worden uitgetrokken om de adviezen op het gewenste niveau te brengen. Dit heeft ertoe 

geleid dat de NCG de bewoners van de 1.467 panden die in 2016 zijn geïnspecteerd, heeft moeten 
melden dat zij, in tegenstelling tot eerdere berichten, pas dit najaar worden geïnformeerd over de 
voorgestelde versterkingsmaatregelen aan hun huis. Daarnaast heeft de NCG mij gemeld dat een 
forse achterstand is ontstaan in het inspectieprogramma voor 2017. Dit vind ik zorgelijk met het oog 
op de ambitie om per jaar 5.000 woningen te inspecteren, door te rekenen en er versterkingsadviezen 

voor op te stellen. De NCG heeft op mijn verzoek de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met CVW en 

NAM om tot verbeteringen te komen en de effecten van de opgelopen achterstand zo klein mogelijk te 
houden. Ik zal uw Kamer hierover zo spoedig mogelijk nader berichten.  

Tot slot  
Al met al moet ik helaas constateren dat – ondanks de inspanningen van alle betrokken partijen – de 
schadeafhandeling en de versterking van huizen en gebouwen te weinig voortgang heeft. De inwoners 
van Groningen moeten in een veilige omgeving kunnen wonen en kunnen rekenen op een vlotte 

afhandeling en billijke compensatie bij schade als gevolg van gaswinning.  

Het is van belang dat de gesprekken over het nieuwe schadeprotocol nu snel resultaat opleveren, 

zodat de schades die sinds 31 maart zijn ontstaan, weer kunnen worden vergoed. Evenzo is 

noodzakelijk dat de organisatie van de versterkingsopgave beter aansluit op het realiseren van de 

benodigde versnelling in de inspecties en de uitvoering. Hierover zal ik u nader informeren, in 
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samenhang met de verdere besluitvorming over de schade-afhandeling en versterkingsmaatregelen 

en in vervolg op het wetsvoorstel dat daartoe is voorbereid. 

 

33 529 nr. 381 / 7-7-2017 Brief bij addendum MJP 2017-2021 
Bijgaand stuur ik uw Kamer het addendum op het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en 
Kansrijk Groningen 2017–2021 (MJP) van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)1. In het MJP 
2017–2021, dat ik op 23 december 2016 (Kamerstuk 33 529, nr. 321) aan uw Kamer heb 
aangeboden, kondigde de NCG aan dat het voor de uitvoering van de versterkingsopgave 

onverstandig lijkt verder dan een half jaar vooruit te kijken. Daarom was voor de tweede helft van 
2017 geen concrete invulling opgenomen voor het mogelijk aanwijzen van nieuwe prioritaire gebieden. 
Voor de uitvoering van de versterkings-opgave voor de tweede helft van 2017 heeft de NCG daarom 
een addendum op het MJP 2017–2021 opgesteld. Dit addendum is besproken in de maatschappelijke 
en bestuurlijke stuurgroep. Op 29 juni 2017 heeft onder mijn voorzitterschap tijdens het Nationaal 
Bestuurlijk Overleg finale bestuurlijke afstemming plaatsgevonden over dit addendum. Daar hebben 

alle maatschappelijke en bestuurlijke partijen zich positief uitgesproken over het addendum. 

Vervolgens heeft de NCG zijn voorstel voor het addendum gefinaliseerd en heeft besluitvorming over 
het addendum plaatsgevonden in de betrokken colleges van B&W en gedeputeerde staten. Daarna heb 
ik het addendum, gehoord hebbende de ministerraad, vastgesteld. Hieronder ga ik in op de 
belangrijkste elementen uit het addendum.  
 
1. Actualisatie Nederlandse Praktijk Richtlijn aardbevingsbestendig bouwen  

Het KNMI heeft op 15 juni de nieuwe «seismische hazard kaart» (oftewel de peakgroundacceleration 

(pga)-contourenkaart) gepubliceerd. Deze kaart geeft de maximaal te verwachten grondversnelling 

per locatie in Groningen aan. Het is daarmee een maat voor de seismische dreiging waarmee rekening 

gehouden dient te worden bij het bepalen of een gebouw of een woning voldoet aan de 

veiligheidsnorm 10–5. Wat betreft de prioritering constateert de NCG op basis van de nieuwe pga-

contourenkaart van KNMI dat de 0,2g pga-contour geen noemens-waardige verandering laat zien ten 

opzichte van de kaart die wordt gehanteerd in het MJP. Er is daarom geen aanleiding om de 

prioritering te veranderen in de tweede helft van 2017. De nieuwe gegevens worden betrokken bij het 

aanwijzen van nieuwe prioritaire gebieden voor 2018. Deze nieuwe pga-contourenkaart vormt de basis 

voor de actualisatie van de Nederlandse Praktijk Richtlijn aardbevingsbestendig bouwen (NPR) die het 

Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN) op 22 juni heeft gepubli-ceerd. NCG gebruikt deze 

geactualiseerde NPR om te toetsen of een gebouw (of woning) voldoet aan de veiligheidsnorm 10-5. 

Op basis van de berekening met de NPR wordt bepaald of een woning of gebouw versterkt moet 

worden. Iedereen kan nu op de website van NEN2 per gebied de aardbevingsbelasting aflezen die voor 

een constructeur van belang is voor de berekening. Voor locaties die niet exact op een gridpunt liggen 

is met de NPR ook de maximale seismische belasting te bepalen op basis van het dichtbij liggende 

punt of de maximale waarden van meerdere punten. Ook is nu een meer eenvoudige rekenmethode 

nader uitgewerkt. Daarmee is sneller te bepalen of een huis aan de norm voldoet. Daarnaast zal de 

NCG een website (laten) ontwikkelen waar geïnteresseerde burgers zich kunnen laten informeren over 

de NPR. Er is een beperkt aantal analyses uitgevoerd op grond waarvan alleen kwalitatieve conclusies 

kunnen worden getrokken. Ik constateer dat met de nieuwe versie van de NPR veel nauwkeuriger kan 

worden bepaald of, en zo ja hoe gebouwen dienen te worden versterkt. Waarschijnlijk leidt de 

toepassing van de nieuwe NPR tot minder versterkingen en minder zware versterkingsmaatregelen, en 

daarmee tot minder hinder voor de bewoner. De reductie van de aardbevingsbelasting is vooral het 

gevolg van een sterk verbeterd inzicht in het gedrag van de bodemlagen in de bovenste 30 meter. Uit 

de daadwerkelijke inspecties en doorrekeningen per woning moet blijken of, en zo ja welke 

maatregelen genomen moeten worden en of deze overeenkomen met de uitkomsten van de eerste 

gevoeligheidsanalyses. Voor de programma’s die in de eerste helft van 2017 zijn gestart, is de NPR 

van december 2015 het toetsingskader. Voor de inspecties vanaf 1 juli 2017 zal de geactualiseerde 

NPR de basis vormen. Zowel de maatschappelijke als de bestuurlijke stuurgroep hebben daarmee 

ingestemd. Ik neem het besluit van de NCG over om in de uitvoering van zijn versterkingsopgave 

gebruik te maken van deze meest recente wetenschappelijke inzichten en het toepassen van de 

geactualiseerde NPR als basis voor de versterkingsopgave vanaf 1 juli 2017, en het vanaf 1 juli 2017 

beleidsmatig van toepassing verklaren van de geactualiseerde NPR op de nieuwbouw, zoals besproken 
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tijdens het Nationaal Bestuurlijk Overleg van 29 juni 2017. Ik streef ernaar om de NPR snel op te laten 

nemen in de bouwregelgeving, conform mijn eerdere brief hierover van 19 april 2017 (Kamerstuk 33 

529, nr. 334). 

 
2. Inspectie- en engineeringsprogramma  

Het addendum geeft inzicht in de locaties waar in de tweede helft van 2017 wordt geïnspecteerd. De 

NCG zet in de tweede helft van 2017 de inspecties voort in de prioritaire gebieden waar al inspecties 

plaatsvinden. Alleen in Holwierde wordt voor het eerst onder regie van de NCG gestart met het 

inspectieprogramma. De NCG gaat in 2017 geen nieuwe prioritaire gebieden aanwijzen, omdat de 

hierboven genoemde nieuwe pga-kaart van het KNMI daar geen directe aanleiding toe geeft. Uit de 

Hazard & Risk Assessment van 18 juli 20163 is gebleken dat de categorie van meerlaagse bouw tot 18 

meter een verhoogd risicoprofiel kent. Het addendum bevat daarom nog een aanpak die specifiek 

gericht is op meerlaagse gebouwen. Tenslotte bevat het addendum een inspectieprogramma voor 

ongeveer 70 zorggebouwen en wordt ingegaan op de toepassing van een alternatieve 

beoordelingsme-thode bij kerken. 

 

Tot slot  

Het addendum op het MJP 2017–2021 borgt een voortvarende aanpak van de inspecties en 

engineering van woningen in prioritaire gebieden voor de tweede helft van 2017. Ondertussen gaat de 

daadwerkelijke versterking door van woningen die eerder dit jaar reeds zijn geïnspecteerd en 

doorgerekend, onverminderd door. Alle inzet is erop gericht om op 1 oktober te kunnen starten met 

de versterking van woningen uit de eerste ronde prioritaire gebieden, te beginnen in Appingedam. 

 

33 529 nr 358 / 30-6-2017 Reactie op het verzoek van lid Beckeman 

Tijdens het ordedebat van 27 juni jl. (Handelingen II 2016/17, nr. 92, Regeling van werkzaamheden) 

heeft het lid Beckerman (SP) verzocht om een brief over berichten van het KNMI over de maximale 

beving in Groningen en de aardbevingsdreiging rond Ten Boer en Hoogezand-Sappemeer. Ik ga ervan 

uit dat het lid Beckerman refereert aan het bericht op 26 juni 2017 van RTVNoord.1 Dit bericht gaat 

over een nieuwe versie van de seismische hazardkaart voor Groningen, die het KNMI op 15 juni 2017 

openbaar heeft gemaakt.2 In deze brief ga ik eerst in op de maximale sterkte van aardbevingen in 

Groningen en vervolgens op de veranderingen in de hazardkaart ten opzichte van vorige versies. 

Maximale sterkte van aardbevingen Een seismische hazardkaart geeft een inschatting weer van de 

mogelijke grondversnellingen door aardbevingen in de toekomst. Voor het maken van zo’n kaart zijn 

drie parameters van belang: 1.De maximale sterkte die een aardbeving zou kunnen hebben; 2.De 

verdeling van bevingen over de afgelopen jaren; 3.De invloed van de diepe en ondiepe ondergrond op 

de trillingen. Bij het maken van eerdere hazardkaarten gebruikte het KNMI een vaste waarde voor de 

maximum sterkte van een aardbeving in Groningen, namelijk 5 op de schaal van Richter (doorgaans 

aangeduid als Mmax=5). Bij de nieuwe berekeningen is men niet langer uitgegaan van een vaste 

waarde, maar van een kansverdeling. Daarbij heeft men de kansverdeling aangehouden die een 

commissie van internationale experts in maart 2016 heeft geadviseerd. Die kansverdeling heeft een 

onderwaarde van Mmax=4 en een bovenwaarde van Mmax=7. 

 

De vraag is, wat het effect is van deze nieuwe benadering. Volgens het KNMI is het effect zeer beperkt 

en gaat het om een aanscherping van het model. Het KNMI verklaart dit als volgt. Bij de bepaling van 

de grondversnelling wordt rekening gehouden met een bepaalde overschrijdingskans. Het KNMI gaat 

uit van een overschrijdingskans van 0,2% per jaar. Dat is gebaseerd op een internationale afspraak. 

Die overschrijdingskans houdt in dat de berekende grondversnelling slechts één keer in de 475 jaar 

overschreden zou mogen worden. Uit berekeningen van het KNMI blijkt dat het bij een dergelijke 

terugkeertijd, die van toepassing is voor de versterking van woningen, niet veel uitmaakt of er een 

vaste waarde voor Mmax wordt gebruikt of een kansverdeling. In de kansverdeling is de kans op een 

M=4 aanzienlijk hoger dan een M=7. Met andere woorden, het zwaartepunt van de kansverdeling ligt 

nu lager dan de Mmax van 5 die eerder werd aangehouden. Alleen voor beduidend langere 

terugkeertijden maakt het wel verschil. Dit is nader uiteengezet in het (Engelstalige) technische 

rapport dat het KNMI heeft gepubliceerd.3 Ik heb aan het KNMI en TNO gevraagd om over deze 
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complexe materie een gezamenlijke notitie te schrijven die inzichtelijk maakt wat de gevolgen zijn van 

de verschillende keuzes voor de maximale sterkte van aardbevingen in Groningen. Tevens heb ik aan 

deze instituten gevraagd om aan te geven wat een verstandig uitgangspunt is voor hazardbereke-

ningen. De notitie is inmiddels gereed en als bijlage bij deze brief gevoegd4. Uit het document blijkt 

dat het KNMI en TNO onder meer adviseren om hazardberekeningen op een probabilistische manier 

uit te voeren. Bovendien adviseren zij om daarbij uit te gaan van de kansverdeling die de commissie 

van internationale experts in maart 2016 heeft aangeraden. Zij geven wel aan dat de implementatie 

van die verdeling met zorg uitgevoerd moet worden, omdat deze verdeling een combinatie is van 

geïnduceerde seismiciteit en getriggerde bevingen (in de notitie worden deze begrippen nader 

toegelicht). Ik heb geconstateerd dat het KNMI de genoemde uitgangspunten zo goed mogelijk heeft 

verwerkt in de nieuwe kaart die op 15 juni 2017 is gepubliceerd. Het KNMI en TNO hebben in hun 

notitie ook enkele aanwijzingen gegeven hoe de kennis over de kansverdeling van de maximale 

aardbevingssterkte in de toekomst verbeterd zou kunnen worden. Deze aanwijzingen zal ik inbrengen 

in het kennisprogramma effecten mijnbouw dat onlangs is gestart.  

 

Veranderingen in de hazardkaarten  

Uit de nieuwe kaart van het KNMI blijkt dat in het noordelijk deel van Groningen de seismische 

dreiging met maximaal 0,05g is afgenomen en in het zuidelijk deel (bij Ten Boer en Hoogezand) met 

maximaal 0,05g is toegenomen. Volgens het KNMI is deze lichte af- en toename vooral het gevolg van 

het verplaatsen van bevingen naar het zuiden van het Groningenveld (gerekend over de afgelopen 

drie jaar). Het maximum van de te verwachten grondversnelling is licht gestegen van 0,22g in 2016 

naar 0,24g in 2017. Het algehele beeld is, volgens het KNMI, dat de seismische dreiging nauwelijks is 

gewijzigd ten opzichte van 2016. Het nieuwe kaartbeeld is wel aanzienlijk gunstiger dan de 

hazardkaart uit 2015, die onderdeel is van de Nederlandse Praktijk Richtlijn 9998:2015, op basis 

waarvan tot op heden bepaald is of woningen in Groningen moeten worden versterkt. Toen liet de 

hazardkaart een maximum grondver-snelling zien van 0,36g. 

 

De nieuwe hazardkaart van het KNMI is verwerkt in een geactualiseerde versie van de Nederlandse 

Praktijk Richtlijn (NPR) voor aardbevingsbe-stendig bouwen, die het Nederlandse Normalisatie 

Instituut (NEN) op 22 juni 2017 heeft gepubliceerd. Naar verwachting zal de Nationaal Coördinator 

Groningen, na overleg met gemeenten, provincie en de rijksoverheid, adviseren om de nieuwe versie 

van de NPR per 1 juli 2017 van toepassing te verklaren voor de versterkingsopgave en nieuwbouw. 

 

33 529, nr 355 / 30-6-2017 – Reactie op OVV rapport 

Constateringen aanpak versterkingsopgave:  

De OVV ziet dat de versterkingsopgave een complexe opgave is die met zorgvuldigheid uitgevoerd 

moet worden, maar wel met voldoende snelheid. De OVV constateert dat het tempo van de 

versterkingsopgave niet in lijn is met de ontwikkeling van het aardbevingsrisico. Het is belangrijk voor 

het kabinet dat alle bewoners het gevoel hebben veilig te kunnen zijn in hun eigen huis. Het is 

inmiddels duidelijk hoe complex en ingrijpend de noodzakelijke versterkingsopgave is. Dit geldt in de 

eerste plaats voor de bewoners wiens eigen huis, buurt of hele dorp zal worden aangepakt en die 

veelal voor kortere of langere tijd elders zullen moeten verblijven. Maar ook de betrokken 

woningbouwcorporaties en gemeenten staan voor een uitzonderlijke opgave. De Nationaal Coördi-

nator Groningen voert regie op de operatie als geheel met het oog op een integrale aanpak en 

gelijktijdig behoud van maatwerk. Uit de eerste resultaten van de inspecties van woningen eind 2016 

is gebleken dat alle 1.467 woningen, die nu in beeld zijn gebracht, versterkt moeten worden. Dat is 

een ingrijpende operatie, met name voor de bewoners. De versterkingsoperatie wordt ineens heel 

concreet. De bewoners van de 1.467 huizen uit de eerste inspectieronde zijn door de NCG per brief op 

de hoogte gebracht van hun specifieke situatie. In de aanpak van de NCG staat de bewoner centraal. 

Vanaf april dit jaar vinden daarom individuele gesprekken plaats met bewoners over de uitgebrachte 

versterkingsadviezen. Daarin wordt ook gesproken over eventuele aanvullende wensen van de 

bewoner die kunnen worden gekoppeld aan de uitvoering van de versterkingsmaatregelen. Gedacht 

kan worden aan aanpassingen om een woning meer levensloopbestendig te maken en aan 

verduurzaming. Na een akkoord van de bewoners wordt een versterkingsplan opgesteld met de 
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concrete maatregelen die worden uitgevoerd, maar ook eventuele vervangende huisvesting en 

aanvraag van de noodzakelijke vergunningen. Alles is erop gericht om in oktober 2017 een start te 

kunnen maken met de uitvoering van de versterking. Over de omvang van de totale 

versterkingsopgave in Groningen is op dit moment nog geen uitspraak te doen. Pas na inspectie en 

doorrekening van een gebouw kan een onderbouwd oordeel worden gegeven over de vraag of een 

gebouw voldoet aan de norm en zo niet welke maatregelen nodig zijn om het te versterken. 

Groningers moeten net zo veilig zijn en zich net zo veilig voelen als inwoners van de rest van 

Nederland. Daarbij moet steeds de balans worden gezocht tussen het maken van voldoende tempo en 

zorgvuldige omgang met veiligheid. De NCG heeft daarvoor in zijn Meerjarenprogramma een aanpak 

neergelegd: het bevat voorstellen die beogen het tempo van de inspecties en doorrekeningen op te 

voeren naar 5.000 per jaar. Continue monitoring van de seismiciteit moet bewaken dat de seismiciteit 

en daarmee het aardbevingsrisico niet toeneemt. In de adviezen van SodM is hier tevens aandacht 

voor. 

 

33 529 nr 354 / 21-6-2017 - Reactie op het verzoek van het lid Roemer 

Op 16 juni jl. heeft de Minister-President een bezoek gebracht aan Groningen om in gesprek te gaan 

over de gevolgen van de gaswinning. Hij heeft daar met verschillende partijen gesproken. Hij heeft 

uitgesproken dat tempo gemaakt moet worden met schadeherstel en versterking en dat NAM uit het 

proces van schadeafhandeling zal worden gehaald. Hieronder worden zijn uitspraken geduid in 

samenhang met de lijn die door mij in de regio wordt uitgedragen. Op 31 maart 2017 heeft NCG laten 

weten dat NAM verder op afstand wordt geplaatst. Belangrijk onderdeel hiervan is een nieuw 

schadepro-tocol, dat er volgens planning op 1 juli 2017 moet zijn. Samen met gemeenten, provincie 

Groningen, maatschappelijke partijen en het Rijk werkt de NCG aan dit protocol in een open proces. 

Het Rijk is positief over dit overleg en stelt zich constructief op. De gesprekken gaan onder andere 

over de rol van de staat en de rol van NAM bij de schadeafhandeling. In dat kader ligt de optie van 

een schadefonds op tafel. Het kabinet begrijpt deze wens en bestudeert die. Naast de afhandeling van 

schade is het van belang dat er tempo wordt gemaakt met de versterking. Dit gebeurt ook, vorig jaar 

hebben er 1500 inspecties plaatsgevonden, dit jaar staan er 5000 ingepland. De inzet is om dit jaar 

nog te starten met de uitrol van de gebiedsgerichte aanpak op 1 oktober. 

 

33 529 nr. 334 / 19-4-2017 Aardbevingsbestendige nieuwbouw 

Het vakblad Cobouw heeft vanaf eind februari zes artikelen gepubliceerd over aardbevingsbestendige 

nieuwbouw in de provincie Groningen en het wettelijk verankeren van de Nederlandse Praktijk 

Richtlijn 9998–2015 (NPR) voor aardbevingsbestendige nieuwbouw in het Bouwbesluit1. Naar 

aanleiding daarvan zijn diverse sets vragen gesteld. Hierbij geef ik, mede namens de Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een toelichting op de stand van zaken in dit dossier. 

Parallel stuur ik uw Kamer, eveneens mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, de beantwoording van de vragen (Aanhangsel Handelingen II 2016/17, nrs. 1646, 

1647 en 1648).  

 

Specifiek voor aardbevingsbestendige bouw is de Nederlandse Praktijk Richtlijn 9998–2015 (NPR) 

ontwikkeld. Het kabinet heeft in december 2015 (Kamerstuk 33 529, nr. 212) de beleidslijn ingezet 

om de NPR voor nieuwbouw aan te wijzen in de Regeling Bouwbesluit 2012. Waar de 

publiekrechtelijke verankering van de NPR voor nieuwbouw via het Bouwbesluit goed past bij de 

verantwoordelijkheid van de overheid om veilige bouw te borgen, heeft dit echter ook een ongewenst 

bijeffect. Het verankeren van de NPR voor nieuwbouw in de Regeling Bouwbesluit 2012 betekent 

namelijk dat opdrachtgevers van nieuwbouw op grond van de wet verplicht zijn de NPR toe te passen. 

Zij moeten dan ook zelf de meerkosten dragen die hieruit voortkomen. Weliswaar is het niet 

uitgesloten dat opdrachtgevers van nieuwbouw NAM op grond van het aansprakelijkheidsrecht voor de 

redelijke meerkosten kunnen aanspreken, maar dit is ongewis. Ik wil uitsluiten dat dit tot discussie 

kan leiden over het vergoeden van de daarmee gepaard gaande meerkosten door NAM. 

Onduidelijkheid over de vergoeding creëert namelijk een drempel voor nieuwbouw in de regio 

Groningen. De regio zou hiermee in een nadelige positie worden geplaatst. Op 6 december 2016 heb 

ik het effect van het opnemen van de NPR in de Regeling Bouwbesluit 2012 besproken met de 
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betrokken gemeenten en de provincie Groningen. Partijen gaven aan dat de NPR pas wettelijk 

verankerd zou moeten worden in de bouwregelgeving als voorzien is in de vergoeding van de 

meerkosten door NAM, gelet op het feit dat het gaat om geïnduceerde bevingen ten gevolge van de 

gaswinning door NAM. NAM biedt op dit moment een tijdelijke nieuwbouwregeling aan voor technisch 

advies en financiële vergoeding van de meerkosten. Vanwege de tijdelijke duur en zorgen in de regio 

over de reikwijdte en eenduidigheid van de interim-regeling van NAM heeft de Nationaal Coördinator 

Groningen (NCG) in 2016 met regionale partijen en NAM gesproken over de herijking van deze 

nieuwbouwregeling (Aanhangsel Handelingen II 2016/17, nrs. 237 en 667). Door de NCG zijn kaders 

voorgesteld voor de herijking van de nieuwbouwregeling, zodat de redelijke meerkosten ook de 

komende twee jaar vergoed blijven worden door NAM. In dit voorstel wordt onderscheid gemaakt 

tussen de situatie in het kerngebied (binnen de 0,1g PGA contour2), waar NAM de redelijke 

meerkosten vergoedt, en de situatie aan de rand van het gebied (tussen de 0,1g en 0,04g PGA 

contour), waar als uitgangspunt geldt dat achteraf wordt versterkt aan de hand van de 

versterkingsprioritering van de NCG. Als de opdrachtgevers wensen dat gebouwen bij uitzondering 

aardbevingsbestendig worden gemaakt ten tijde van de bouw, kan ook aan de rand van het gebied 

een beroep worden gedaan op de nieuwbouwregeling. Voorwaarde is wel dat sprake is van een 

integraal ontwerp; al voor het ontwerpproces (in het programma van eisen) dienen de uitgangspunten 

zoals beschreven in de NPR 9998-2015 meegenomen te worden. Aan het onderscheid tussen het 

kerngebied en de rand van het gebied ligt een veiligheids- en prioriteringsafweging ten grondslag. 

Aangezien de maximale grondversnelling (PGA) afneemt naarmate de afstand tot het kerngebied 

toeneemt, nemen ook de benodigde constructieve maatregelen aan de rand van het gebied af. Bij de 

versterkingsopgave voor bestaande bouw kent de NCG daarom een hogere prioriteit toe aan het 

kerngebied. Verder speelt mee dat het uitvoeren van de nieuwbouwregeling aan de rand van het 

gebied invloed heeft op de schaars beschikbare constructeurs die ook voor de versterkingsopgave in 

het kerngebied worden ingezet. In het genoemde bestuurlijk overleg is door gemeenten, provincie en 

Rijk uitgesproken dat er draagvlak is voor dit voorstel, ook bij het toekomstig aanwijzen van de NPR in 

bouwregelgeving. Dit voorstel is dan ook opgenomen in het Meerjarenprogramma 2017–2021 (MJP), 

waar alle betrokken overheden mee hebben ingestemd (Kamerstuk 33 529, nr. 321). Opname van de 

NPR in de bouwregelgeving staat op dit moment op gespannen voet met de afspraken in het 

meerjarenprogramma. Ten eerste zijn er op dit moment geen langjarige afspraken voor de vergoeding 

van de meerkosten. Ten tweede is de reikwijdte van de NPR niet beperkt tot de 0,1g PGA contour, 

terwijl de afspraak is om buiten die contour, voor zover nodig, achteraf te versterken. Ik streef ernaar 

om de NPR wel snel op te nemen in de bouwregelgeving. Het is immers van belang dat bij nieuwbouw 

maatregelen ten behoeve van de aardbevingsbestendigheid worden toegepast. Tegelijkertijd dient te 

worden voorkomen dat de kans op aardbevingen leidt tot een stagnatie in het aantal 

nieuwbouwprojecten. Om zo spoedig mogelijk te komen tot een lange termijn oplossing voor de 

vergoeding van de meerkosten verken ik de mogelijkheden van regelgeving om te zorgen dat de 

redelijke meerkosten voor rekening blijven komen van NAM. De NPR zal worden aangewezen in de 

bouwregelgeving, zodra hierover duidelijkheid bestaat. De uitkomst van de verkenning wordt voor 

eind 2017 verwacht. 

 

33 529 nr. 324 / 14-2-2017 RUG rapport 

In het onderzoek wordt ook dieper ingegaan op de ervaren veiligheid van bewoners in het 

aardbevingsgebied en mogelijke oplossingen of maatregelen die het gevoel van veiligheid kunnen 

verbeteren. De meest genoemde redenen dat men zich onveilig voelt, hebben te maken met 

onzekerheid en zorgen over de toekomst, waaronder de kans dat de woning een toekomstige beving 

doorstaat. Schade aan de eigen woning speelt volgens de onderzoekers eveneens een belangrijke rol. 

Bewoners moeten zich veilig kunnen voelen in hun eigen huis. Schadeherstel en de versterking van de 

woning kunnen hier een positieve bijdrage aan leveren. In 2016 is gestart met een inspectie- en 

engineeringsprogramma van 1.467 woningen en gebouwen. Op 7 december jl. heb ik uw Kamer 

geïnformeerd over de eerste uitkomsten van dit programma en de noodzaak om vrijwel al deze 

gebouwen te versterken (Kamerstuk 33 529, nr. 319). De voorbereidingen daarvoor worden op dit 

moment samen met bewoners en gemeenten getroffen, waarbij de doelstelling is om in het vierde 

kwartaal de versterking van 500 woningen in uitvoering te nemen. Daarnaast zullen dit jaar 375 
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corporatiewoningen worden versterkt. Samen met de gemeenten en de corporaties worden hiervoor 

momenteel de versterkingsplannen uitgewerkt. Het vervolg van het inspectie- en 

engineeringsprogramma voor de eerste helft van 2017 staat beschreven in het meerjarenprogramma. 

Het is belangrijk om de gezondheid en de veiligheidsperceptie van bewoners te betrekken bij de 

beleidsvorming en de uitvoering van het schadeherstel en versterking in het aardbevingsgebied. Dat 

vereist meer dan een investering in alleen fysieke veiligheid, maar ook in leefbaarheid. Samen met 

bestuurders en anderen houdt de NCG dit in de gaten en doet hij waar nodig voorstellen voor 

verbetering. In het op peil houden van de leefbaarheid is ook een belangrijke rol voor lokale 

bestuurders weggelegd. 

 

33 529 nr. 323 / 6-2-2017 Brief bij vierde kwartaalrapportage NCG 2016 

In de kwartaalrapportage is een uitgebreid overzicht opgenomen van de uitgevoerde inspecties en 

sterkteberekeningen in verband met het inspectie- en versterkingsprogramma, waarover ik uw Kamer 

op 7 december 2016 op hoofdlijnen heb geïnformeerd (Kamerstuk 33 529, nr. 319). Er is een goede 

start gemaakt met de versterkingsoperatie, maar het tempo moet nog worden verhoogd. De NCG 

heeft hiervoor in zijn meerjarenprogramma voorstellen gedaan en verwacht daarmee het aantal 

inspecties in 2017 op te kunnen voeren naar zo’n 5.000 per jaar. 

 

33 529 nr. 321 / 23-12-2016 Brief bij MJP  

Versnelling en vereenvoudiging van de versterkingsopgave De versterkingsopgave – het 

aardbevingsbestendig maken van gebouwen – is het afgelopen jaar ter hand genomen. In 2016 is 

gestart met een inspectie- en engineeringsprogramma van ongeveer 1.450 gebouwen, met name 

woningen in Loppersum, ’t Zand, Ten Post, Overschild en Appingedam. Op 7 december jl. heb ik uw 

Kamer geïnformeerd over de eerste uitkomsten van dit programma en de noodzaak om deze 

gebouwen te versterken (Kamerstuk 33 529, nr. 319). Met het in 2016 gerealiseerde tempo wordt er 

onvoldoende snelheid gerealiseerd om te komen tot beoordeling van de gebouwen binnen de kern van 

het aardbevingsgebied (de zgn. 0,2 pga-contour op de kaart van het KNMI van oktober 2015). In het 

MJP stelt de NCG dan ook voor het tempo te versnellen. Dat gebeurt door het toepassen van 

eenvoudigere rekenmethoden (zoals beschreven in de Nederlandse Praktijkrichtlijn, NPR) en door het 

ontwikkelen van nieuwe aanpakken (bijvoorbeeld met gebruikmaking van referentiewoningen). De 

risicoprioritering die in het afgelopen jaar is gehanteerd heeft er in geresulteerd dat de NCG zich 

focust op de gebouwen binnen de 0,2g pga-contour. Die prioritering wordt in het MJP gecontinueerd. 

Ik onderstreep de noodzaak van versnelling van beoordeling van woningen en ondersteun de NCG in 

de wijze waarop hij in het MJP vorm geeft aan die versnelling. Daarmee wordt het mogelijk om het 

inspectie- en engineeringsprogramma uit te breiden naar Middelstum, Stedum, Holwierde, Ten Boer, 

Woltersum, Uithuizen, Kantens, Zandeweer, Slochteren, Schildwolde en Delfzijl-Noord. De ambitie van 

de NCG is om in 2017 in totaal 5.000 woningen te beoordelen. De NCG heeft er voor gekozen de 

beoordelingen tot 1 juli 2017 al in te delen en dat voor de tweede helft van 2017 in de loop van het 

jaar te doen. Voor het deel van het inspectie- en engineeringsprogramma dat voor 2017 al is 

ingedeeld geldt – net als voor de resterende gebouwen uit het programma van 2016 – de NPR als 

kader om te bepalen of er wordt voldaan aan de norm. In het Nationaal Bestuurlijk Overleg van 6 

december 2016 is geconstateerd dat de versterkingsaanpak zoals door de NCG omschreven in het MJP 

de instemming heeft van alle bestuurlijke partijen (gemeenten, provincie, het Rijk). Dit neemt niet 

weg dat er een verschil van interpretatie is tussen Rijk en regio ten aanzien van de termijn 

waarbinnen de versterking moet worden gerealiseerd. De inzet van het kabinet, de regio en de NCG is 

erop gericht dat de versterkingsoperatie zorgvuldig en voortvarend wordt uitgevoerd. De veiligheid 

van de Groningers in hun eigen huis staat in de aanpak van de NCG voorop en de bewoner staat 

daarbij centraal. Daarom zal aan de keukentafel van iedere bewoner/eigenaar uiteindelijk 

moetenblijken wanneer, hoe en in welke mate en welk tempo de woningen zullen worden versterkt. 

 

33 529 nr. 319 / 7-12-2016 Eerste uitkomsten inspecties 

Zoals is vastgelegd in het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016–

2020 (MJP)1 wordt onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een inspectie- en 

engineeringprogramma uitgevoerd van gebouwen in het gebied waar beweging van de bodem door 
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gaswinning aan de orde is. De eerste ronde heeft betrekking op 1.450 gebouwen in de kern van dit 

gebied. Hierbij informeer ik uw Kamer over de eerste resultaten van de inspecties.  

Ten aanzien van de te hanteren veiligheidsnorm heb ik eerder aangegeven dat het veiligheidsniveau 

van de inwoners van Groningen hetzelfde moet zijn als dat van mensen elders in Nederland. Voor 

gebouwen betekent dit concreet dat zij versterkt moeten worden indien zij niet voldoen aan de 

geldende veiligheidsnorm. Op basis van de Nationale Praktijk Richtlijn 9998–2015 (NPR) wordt een 

sterkteberekening uitgevoerd waaruit blijkt of een gebouw voldoet aan die norm. Als dit niet het geval 

is wordt tevens een versterkingsadvies gegeven met de uit te voeren maatregelen.  

 

Omdat de beschikbare inspectie- en rekencapaciteit beperkt is, heeft de NCG in het MJP een 

gefaseerde aanpak uitgewerkt. In maart 2016 is gestart met de eerste ronde van het een inspectie- 

en engineeringprogramma. Dit betreft 1.450 gebouwen in de als prioritair aangewezen gebieden. Op 

basis van de nu beschikbare resultaten is van ongeveer 500 woningen bekend dat ze versterkt moeten 

worden. Hieronder zijn uiteenlopende woningtypes, zoals rijtjeswoningen en twee-onder-één-

kapwoningen. Daarnaast zijn berekeningen beschikbaar van een aantal vrijstaande woningen. Deze 

woningen zijn geografisch verspreid binnen de kern van het gebied. Voor het resterende deel van de 

huizen en gebouwen in dit gebied geldt dat nog geen definitieve uitspraken kunnen worden gedaan. 

Gezien de spreiding van de beschikbare rapporten, zowel geografisch als over verschillende 

gebouwtypes, is de verwachting dat zal blijken dat nagenoeg alle 1.450 gebouwen uit de eerste ronde 

moeten worden versterkt.  

 

Alle bewoners wiens huis deel uitmaakt van de eerste ronde van het inspectie- en 

engineeringprogramma hebben van de NCG bericht ontvangen over hun specifieke situatie. De 

uitkomsten zullen worden besproken met de bewoners. Dan zal tevens aan de orde zijn of de 

betreffende bewoner aanvullende wensen heeft die kunnen worden gekoppeld aan de uitvoering van 

de versterkingsmaatregelen. Ook wordt met de betrokken gemeente of corporatie gekeken of een 

koppeling kan worden gemaakt met reeds geplande activiteiten in wijken of dorpen. Als over dit 

geheel overeenstemming is bereikt met de bewoner/eigenaar, kan worden gestart met de uitvoering.  

 

De NCG heeft de openingstijden van de versterkingspunten in de gebieden waar deze huizen staan 

verruimd, zodat vragen van alle inwoners van het gebied kunnen worden beantwoord. De NCG heeft 

zich over de opgeleverde rapportages laten adviseren door een externe validatiecommissie van 

onafhankelijk deskundigen. Daarnaast is de NEN-commissie gevraagd om te beoordelen of de NPR is 

toegepast in lijn met de wijze waarop deze door de NEN is ontworpen. Deze inzichten zullen worden 

gebruikt om waar nodig verfijning aan te brengen in de wijze waarop in de volgende ronde inspecties 

worden uitgevoerd en berekeningen vanuit de NPR worden toegepast. Beantwoording van de vragen 

aan de NEN-commissie kan voorts leiden tot een herziening van de NPR. In de actualisatie van het 

MJP, die uw Kamer eind dit jaar zal ontvangen, zal nader worden ingegaan op het vervolg van het 

inspectie- en engineeringprogramma.  

 

Met het bekend worden van de eerste inspectieresultaten is een nieuwe fase aangebroken in de 

versterkingsopgave. De nu gevolgde aanpak leidt stapsgewijs tot meer duidelijkheid over de vraag die 

onder veel inwoners leeft: of hun huis net zo veilig is als elders in Nederland en als dit niet het geval 

is, wat gedaan moet worden om dit veiligheidsniveau wel te bereiken. De veiligheid van de Groningers 

in hun eigen huis staat in de aanpak van de NCG voorop en de bewoner staat daarbij centraal. 

Daarom zal aan de keukentafel van iedere bewoner/eigenaar uiteindelijk moeten blijken hoe en 

wanneer hun woning zal worden versterkt. Daar waar tijdens de inspectie acuut onveilige situaties zijn 

aangetroffen, zijn onmiddellijk maatregelen getroffen.  

 

Na alle noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden is nu de daadwerkelijke versterkingsoperatie 

met kracht ter hand genomen. Samen met de Nationaal Coördinator Groningen span ik mij ervoor in 

dat de versterkingsoperatie zorgvuldig en voortvarend wordt uitgevoerd. 
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33 529 nr. 310 / 12-10-2016 Reactie op aangenomen moties 

Motie over het aanzienlijk verhogen van het tempo van de inspecties  

Met de motie Smaling c.s. (Kamerstuk 33 529, nr. 294) is de regering verzocht het tempo van de 

inspecties (bovengronds en ondergronds) aanzienlijk te verhogen. In de versterkingsaanpak van de 

NCG staat de bewoner centraal. Het is dan ook de bewoner die het tempo bepaalt. De inspecties van 

woningen zijn complex en kunnen zeer ingrijpend zijn voor bewoners. Experts uit de hele wereld zijn 

hiervoor ingehuurd en de planning is ambitieus. Ik heb de NCG verzocht te onderzoeken of er een 

versnelling mogelijk is. In de actualisatie van het meerjarenprogramma, die ik uw Kamer eind dit jaar 

zal toesturen, zal hier nader op in worden gegaan. 

 

33 529 nr. 282 / 9-9-2016 Reactie artikel Cobouw 
Aanpak NCG met betrekking tot preventief versterken van woningen  
In het aardbevingsgebied in Groningen is sprake van een versterkings-opgave voor woningen, omdat 
niet alle woningen in voldoende mate bestand zijn tegen de aardbevingen die door de gaswinning 

worden veroorzaakt. Het aardbevingsgebied is omvangrijk, het betreft 12 Groninger gemeenten. Niet 

overal kan gelijktijdig gestart worden, daarom is, zoals beschreven in het meerjarenprogramma 
Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen, gekozen voor een prioritering langs vier lijnen: •Van 
binnen naar buiten; •Starten met kwetsbare gebouwen/gebouwonderdelen; •Gebouwen waar veel 
mensen samenkomen; •Continuïteit.  
 
Hoeveel huizen daadwerkelijk versterkt moeten worden, is nog niet duidelijk. Om de woningen die 
versterkt dienen te worden te identificeren, wordt eerst een groot aantal woningen geïnspecteerd om 

te bezien welke woningen mogelijk niet voldoen aan de door het onafhankelijke instituut NEN 
opgestelde Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR). De NPR is opgesteld om te kunnen berekenen of 
gebouwen bestand zijn tegen de seismische dreiging als gevolg van aardbevingen. Bij het realiseren 
van de versterkingsopgave staat de bewoner te allen tijde centraal. Woningen zijn het «thuis» van de 
bewoner en dat is een belangrijk uitgangspunt. Het vergt daarom intensief overleg met de bewoners 
om te komen tot een aanpak die naar aller tevredenheid is. De te verrichten werkzaamheden aan de 

huizen kunnen omvangrijk zijn. Daarbij is gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak die erop is gericht 
om maximaal gebruik te maken van «koppelkansen» die zich voordoen, zoals het combineren van 
versterkingswerkzaamheden met energiebesparende maatregelen. Over deze aanpak wordt met elke 
bewoner intensief overlegd voordat er een definitief versterkingsplan overeengekomen kan worden. 
Bovenstaande stappen vereisen tijd, maar zijn noodzakelijk voor een aanpak die het beste bij de 
bewoner en zijn woning past.  
 

Inspectie- en engineeringsprogramma  
In maart 2016 is gestart met een omvangrijk inspectie- en engineerings-programma voor bijna 1.500 
woningen. Deze woningen bevinden zich in de eerste ronde van prioritair aangewezen gebieden. 
Binnen deze vijf gebieden is gestart met de meest kwetsbare woningen. In het najaar wordt gestart 
met de tweede ronde binnen de prioritair aangewezen gebieden. De NCG voert de publieke regie. Dit 
betekent dat de NCG binnen de samenwerkingsafspraken die zijn gemaakt tussen het Ministerie van 
Economische Zaken, NAM en de NCG de prioritering bepaalt en het proces beheert rondom het 

inspectie- en engineeringsprogramma van de gebouwen in het aardbevingsgebied. Het uitvoeren van 
de inspecties en berekeningen worden in opdracht van NAM door het CVW gedaan. Dit betekent dat de 
contracten voor de uitvoering van de inspecties en berekeningen van maatregelen worden gesloten 
door het CVW. De NCG heeft daarom zowel de in het artikel geïnterviewde als de beroepsvereniging 
van constructeurs geadviseerd om contact op te nemen met het CVW.  
 

Gehanteerde rekenmethodes  
Het CVW sluit de contracten met bedrijven die inspecties en/of berekeningen uitvoeren. Dit betreft 
niet alleen bedrijven die woningen inspecteren en berekening maken in de gebiedsgerichte aanpak, 
maar ook bedrijven die bijvoorbeeld een rol kunnen hebben bij initiatieven zoals «Heft in eigen Hand». 
In deze proef stelt de NCG 50 eigenaren in de gelegenheid om als particulier opdrachtgever de 
versterkingsmaatregelen en eventuele andere verbouwingen aan hun woning zelf uit te (laten) voeren. 
Voor deze pilot zijn al meerdere bedrijven aangesloten bij het CVW. Voor de gebiedsgerichte aanpak 

wordt volgens de zogenoemde NLTH-methode gerekend. Dit is een geavanceerde rekenmethode, 
waardoor op de meest nauwkeurige wijze kan worden berekend of en zo ja, welke 

versterkingsmaatregelen getroffen dienen te worden. Dit is in dit stadium van de versterkingsopgave 
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belangrijk, omdat dit een goed zicht geeft op de totale omvang van de versterkingsopgave. Daarbij is 
het zo dat in het lopende inspectieprogramma de woningen gekenmerkt worden door een sterk 
repeterend karakter. De berekening kan daardoor voor verschillende panden worden gebruikt, 
uiteraard nadat door middel van een inspectie is vastgesteld dat de overige woningen overeenkomen 

met de doorgerekende woning. Met deze aanpak wordt de benodigde zorgvuldigheid in acht genomen 
en kan, vanwege het overeenkomende karakter van woningen, vanaf nu ook tijd worden bespaard. 
Naast deze aanpak wordt in de pilot «Heft in eigen Hand» als proef een minder geavanceerde, maar 
snellere rekenmethode getoetst. De te treffen maatregelen zullen derhalve naar verwachting een 
overschatting kennen, maar middels een validatietraject wordt gekeken hoe deze overschatting 
eenvoudig te minimaliseren is. De NCG volgt deze ontwikkelingen nauwgezet, evenals een studie naar 
andere rekenmethodes. De eerste rekenresultaten worden in het derde kwartaal van dit jaar 

verwacht. Aan het einde van het jaar zal naar verwachting een duidelijker beeld zijn hoe groot de 
versterkingsopgave is. Ook dan kan pas een beter beeld geschetst worden welke bouwcapaciteit voor 
het versterken van woningen vereist is. De aannemers zijn hierover tijdens een bijeenkomst van 
branchevereniging Bouwend Nederland geïnformeerd. Ook deze contracten worden door het CVW 

gesloten. 

 

33 529 nr. 246 / 19-4-2016 Reactie op het verzoek van het Lid Van Veldhoven 

In het nu voorliggende winningsplan geeft NAM aan dat op basis van een statistische analyse het 

aantal huizen dat niet voldoet aan de veiligheidsnorm 10-5 naar verwachting kleiner is dan waar 

eerder van uit is gegaan. Dit betekent echter geen directe aanpassing in de uitvoering van het 

versterkingsprogramma dat is opgenomen in het meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en 

Kansrijk Groningen. Inmiddels zijn inspecties gestart in Loppersum, ’t Zandt, Appingedam, Overschild 

en Ten Post. Aan de hand van deze inspecties zal worden bepaald of woningen moeten worden 

versterkt en zo ja op welke wijze. Daarnaast worden enkele honderden woningen van 

woningcorporaties in de kern van het gebied dit jaar daadwerkelijk versterkt. De reeds ingezette 

acties voor herstel van schade en het versterken van huizen zullen doorgaan, evenals het 

inspectieprogramma. Het inspectieprogramma is, samen met de berekening van het veiligheidsrisico, 

bepalend voor het vaststellen van het aantal woningen dat versterkt moet worden en waar die 

woningen zich bevinden. 

 

33 529 nr. 212 / 18-12-2015 Brief bij MJP 

Veiligheidsnorm  

Ten aanzien van de te hanteren veiligheidsnorm heb ik eerder aangegeven dat het veiligheidsniveau 

van de inwoners van Groningen hetzelfde moet zijn als dat van mensen elders in Nederland. Op 3 

november 2015 heeft het kabinet op basis van het tweede advies van de Commissie Meijdam de te 

hanteren veiligheidsnorm voor geïnduceerde aardbevingen vastgesteld op een individueel risico van 

10-5 per jaar voor nieuwbouw en bestaande bebouwing (1 op de 100.000 per jaar) met een 

afkeurnorm van 10-4 per jaar (Kamerstuk 33 529, nr. 205). Het kabinet vraagt de NCG om de 

consequenties daarvan in beeld te brengen en voorstellen te doen hoe hiermee om te gaan. In het 

eindadvies voegt de Commissie een berekeningsmethodiek toe voor het individueel aardbevingsrisico 

(zie bijlage4). Het kabinet neemt deze methodiek over. In aanvulling daarop heeft het kabinet 

conform het advies van de Commissie Meijdam besloten om voor de termijn waarbinnen woningen en 

andere gebouwen die een veiligheidsrisico tussen 10-4 en 10-5 per jaar hebben op norm moeten 

worden gebracht een periode van vijf jaar te kiezen.  

 

Versterkingsopgave  

Uit de onderzoeken van NAM (zie bijlage5) blijkt dat bij een productieniveau van 27 miljard m3 een 

versterkingsopgave van 3100 gebouwen in de komende vijf jaar hoort. Bij deze berekening is NAM 

uitgegaan van 60 verschillende typen Groningse gebouwen. Omdat niet alle gebouwen binnen deze 

typologieën vallen en een deel van de gebouwen door verbouwingen of achterstallig onderhoud niet 

meer aan de bouwnorm voldoet, zullen volgens NAM in de praktijk meer gebouwen moeten worden 

versterkt. NAM hanteert dit systeem met typologieën primair om te prioriteren, waarbij inspecties de 

werkelijke stand moeten bepalen. NAM geeft hiermee globale input aan de NCG ten behoeve van de 

versterkingsopgave. Experts uit de bouwwereld adviseren om de door NAM genoemde 
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versterkingsopgave, die op modelmatige berekeningen is gebaseerd, met een factor 3 te 

vermenigvuldigen om tot een aantal te versterken gebouwen te komen dat beter aansluit bij de 

realiteit. Daarmee komt de versterkingsopgave voor de komende vijf jaar tussen de 9.000 en 10.000 

gebouwen te liggen. Daarna komen er bij een gelijkblijvende productie van 27 miljard m3 per jaar 360 

gebouwen bij die versterkt moeten worden. De uitkomsten van het onderzoek van NAM bevestigen de 

«no regret» aanpak in de prioritaire gebieden die de NCG voorstelt in zijn meerjarenprogramma. Of de 

hierboven geschetste versterkings-opgave ook daadwerkelijk aansluit bij de praktijk moet duidelijk 

worden uit de eerste ervaringen van de NCG met de gebiedsgerichte benadering in 2016. De 

definitieve versterkingsopgave moet verder worden vastgesteld op basis van inspecties. Pas dan is 

met meer zekerheid te zeggen of de aantallen te versterken woningen die voortvloeien uit deze 

statistische benadering in de praktijk ook naar voren komen en of de risicoprioritering uit deze 

benadering hierop aansluit. De daadwerkelijke haalbaarheid hangt af van de maatschappelijke 

acceptatie en overige doelstellingen die aan de versterkingsopgave worden gekoppeld, zoals het 

verduurzamen van huizen («nul op de meter»). 

 

Advies Commissie Meijdam  

De Commissie Omgaan met Risico’s van Geïnduceerde Aardbevingen (Commissie Meijdam) heeft met 

name gekeken naar de te hanteren veiligheidsnormen en de omgang met het risico van door 

gaswinningveroorzaakte aardbevingen. Het advies van de Commissie is bijgevoegd7. De Commissie 

Meijdam doet in haar eindadvies de volgende aanbevelingen: •De Commissie Meijdam adviseert om 

de norm van het individueel risico van 10-4 als een grenswaarde te beschouwen. Bouwwerken met 

een groter veiligheidsrisico dienen met voorrang te worden aangepakt en het gemeentelijk bouw- en 

woningtoezicht zal hier extra aandacht aan kunnen geven. De Commissie adviseert om de kaart van 

het KNMI waarop de maximaal te verwachten grondversnellingen zijn weergegeven, ook te hanteren 

als opgave aan NAM om de productie zo te regelen dat de huidige situatie als plafond voor de 

seismische dreiging wordt beschouwd. Het kabinet is van mening dat op basis van een beter 

monitoringsplan kan worden bekeken hoe dit vorm te geven; •De Commissie adviseert om de 

bestaande berekeningsmethodiek voor het groepsrisico niet toe te passen op het aardbevingsrisico. 

Als alternatief stelt de Commissie voor om het zogenaamde maatschappelijk veiligheidsrisico te 

berekenen. Deze methodiek is door de Commissie en SodM gezamenlijk ontwikkeld en omvat een 

meer op maat gesneden methodiek voor het aardbevingsgebied in Groningen die het mogelijk maakt 

om beter in te zoomen op gebouwen en locaties waar veel mensen tegelijk samenkomen. Naast de 

Commissie Meijdam en SodM staan ook andere experts hier positief tegenover. Het maatschappelijk 

veiligheidsrisico kan een belangrijke rol spelen in de prioritering van de versterkingsopgave en is 

daarmee van belang voor het meerjarenprogramma van de NCG. Het kabinet neemt het advies van de 

Commissie op dit punt over en geeft daarmee ook uitvoering aan de motie van de leden Jan Vos en 

Bosman (Kamerstuk 33 529, nr. 195). Ik zal NAM vragen om het maatschappelijk veiligheidsrisico van 

de verschillende productiescenario’s in kaart te brengen. Na toetsing van deze berekeningen door 

SodM zal ik de NCG vragen de uitkomsten hiervan betrekken bij de prioritering van de inspectie en de 

versterkingsopgave; •De Commissie stelt dat aardbevingen geen extra risico mogen betekenen voor 

de chemische industrie (BRZO-bedrijven) en vitale infrastructuur zoals primaire zeeweringen. De 

huidige Nederlandse toetsingskaders zijn echter niet ontworpen om met aardbevingsrisico om te gaan 

en de bestaande methodiek leidt ertoe dat de seismische dreiging moet worden ingeschat bij extreme 

terugkeertijden. Dijken zouden dan bestand moeten zijn tegen een aardbeving die eens in de 17.500 

jaar kan optreden. Zo’n extreme extrapolatie van de huidige kennis leidt volgens de Commissie tot 

voornamelijk theoretische exercities. Dit zijn complexe kansberekeningen volgens een systematiek die 

op dit moment niet is uitgekristalliseerd en ook niet is gevalideerd. Daarmee is het gebruik hiervan, 

gezien de hier uit voortvloeiende onzekerheden, naar het oordeel van de Commissie niet wenselijk. De 

Commissie geeft aan dat de chemische bedrijven en vitale infrastructuur in het aardbevingsgebied 

redelijkerwijs bestand moeten zijn tegen een ergst denkbare aardbeving op die locatie. Hierbij wordt 

uitgegaan van een maximale aardbeving in het kerngebied van 5 op de schaal van Richter en de 

bijbehorende PGA-verdeling.8 De praktische uitwerking voor het Groningse aardbevingsgebied en de 

verbinding met de geldende toetskaders van deze benadering wordt door het kabinet nader bezien; 

•De Commissie doet ook enkele suggesties voor bestuurlijke vraagstukken. Naast een opkoopregeling 
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voor woningen met een hoger risico dan 10-4 zou er volgens de Commissie aandacht mogen zijn voor 

immateriële schade. De Commissie denkt dat de gevolgen van de gaswinning ook in positieve zin in 

het gebied zouden mogen neerslaan, met naar verhouding meer maatregelen voor individuele 

compensatie. Deze suggesties zijn meegewogen bij de invulling van het meerjarenprogramma van de 

NCG. 

 
Nederlandse Praktijk Richtlijn  
De Nederlandse Praktijk Richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen is een pakket van technische 
eisen voor (nieuwe) gebouwen. Hoewel diverse onderdelen van de NPR nog niet zijn uitgewerkt, 
waardoor er een ruime onzekerheidsmarge wordt geïntroduceerd, is er sterke behoefte in de regio en 

bij de NCG om wel de laatste versie van de NPR te gebruiken die een verbetering is ten opzichte van 
de NPR van februari 2015. In deze laatste NPR is de veiligheidsnorm 10-5 geïncorporeerd (zie 
bijlage9). Bij het opstellen van het meerjarenprogramma en het advies van de Commissie Meijdam 
kon hierover nog niet beschikt worden. De NEN-commissie (Nederlands Normalisatie Instituut) die de 

NPR opstelt heeft deze op 11 december jl. aan mij aangeboden en zal deze op korte termijn publiceren 
(zie bijlage10). De NPR is van belang om bij inspecties van woningen te kunnen bepalen of aan de 
veiligheidsnorm wordt voldaan. Met ingang van 1 januari 2016 zal deze door de NCG als uitganspunt 

voor de versterkingsopgave worden gehanteerd. De Commissie Meijdam stelt dat een wettelijke 
verankering door middel van een verwijzing naar Regeling Bouwbesluit pas hoort te gebeuren als met 
voldoende zekerheid is vastgesteld dat de in de NPR voorgestelde methode een werkelijkheid getrouw 
beeld geeft. Op dit punt volgt het kabinet echter het voorstel van de NCG om deze versie van de NPR 
zo snel mogelijk aan te wijzen in de ministeriële regeling «Regeling Bouwbesluit». De ontwikkeling van 
de catalogusaanpak (zie hieronder) duurt namelijk zeker nog tot eind 2016 en ook voor nieuwbouw is 

rechtszekerheid gewenst. Uit de publicaties van NAM blijkt dat gewerkt wordt met een zogenaamde 
typologieënaanpak om tot prioritering van gebouwen te komen. In deze aanpak worden 60 
verschillende typologieën van gebouwen beschreven en wordt op basis van de kenmerken bepaald of, 
gegeven het risico, verwacht mag worden dat de betreffende gebouwen aan de veiligheidsnorm 
kunnen voldoen. Indien daarover twijfel bestaat, dan zal het type prioritair worden verklaard en moet 
aan de hand van inspecties blijken wat de precieze situatie is. Naast de typologieën kan gewerkt 

worden aan een zogenaamde catalogusaanpak, waarbij kenmerken worden beschreven die bij 

inspectie in beschouwing worden genomen en aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of een 
gebouw aan de norm voldoet of niet. Eind november heeft de NCG gesproken met de NEN-commissie 
en de Commissie Meijdam en vastgesteld dat beide methodes zeer wel in elkaars verlengde kunnen 
worden gehanteerd. Het advies van de Commissie gaat nader in op de samenhang tussen de 
catalogusaanpak, de typologieën en de toepasselijke berekeningsmethode uit de NPR. Indien er 
sprake is van een goede beschrijving van de typologieën in combinatie met de geschetste 
catalogusaanpak dan is het mogelijk om vrij snel bij inspecties te kunnen bepalen of voldaan wordt 

aan de veiligheidsnorm of niet. In twijfelgevallen kan dan de meer uitgebreide methode van de NPR 
worden toegepast. De Commissie Meijdam adviseert het beheer van de catalogus-aanpak te beleggen 
bij de NCG. Ik heb de NCG gevraagd om begin 2016 een conferentie te organiseren met de betrokken 
partijen om onder andere de praktische oplossingen die de catalogusaanpak beoogt nader uit te 
werken en tot uitvoering te brengen. De Commissie Meijdam onderschrijft het belang hiervan. 
 

Gebiedsgerichte aanpak voor preventieve versterking van gebouwen  
Voor de preventieve versterking van gebouwen heeft de NCG een gebiedsgerichte aanpak voorgesteld, 
waarbij wordt gestart met het versterken van de woningen die op basis van de huidige inzichten de 
grootste risico’s lopen. Een gebiedsgerichte aanpak betekent dat bij de versterkingsoperatie niet 
alleen naar individuele woningen wordt gekeken, maar ook naar de woonomgeving: de straat, de wijk 
en het dorp. Gemeenten in het gebied zijn vanuit ontgroening en vergrijzing vaak al gezamenlijk bezig 
met leefbaarheidsplannen en dorps- en wijkvisies. Het ligt in de rede om deze aanpak daarmee in 

samenhang te bezien. Het kabinet deelt de visie van de NCG om in de aanpak een koppeling te maken 
tussen schadeherstel en preventieve versterking van gebouwen, waarbij rekening wordt gehouden 
met de transitie die de regio doormaakt als gevolg van bijvoorbeeld krimp en met nieuwe 
(inhoudelijke) ontwikkelingen zoals veranderingen in de zorgsector en het onderwijs. Door deze 
combinatie van factoren moet besluitvorming soms in de tijd naar voren worden gehaald. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om een samenwerking tussen scholen of de verbouw van een verzorgingshuis. Dit 
biedt tegelijkertijd een kans om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen en wensen van de 

bewoners. Daarbij is de regierol van de NCG een essentiële factor, zonder dat bestaande 
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verantwoordelijkheden in die besluitvorming worden overgeheveld. De NCG constateert dat het, gelet 
op de stand van de wetenschap, voor de versterkingsaanpak niet mogelijk is om te wachten tot alle 
relevante informatie bekend is; er blijven onzekerheden bestaan. De NCG stelt daarom een «no 
regret» aanpak voor waarbij met de versterking wordt begonnen in het meest risicovolle gebied. Het 

kabinet stemt hiermee in. Op basis van de criteria die in het bestuursakkoord zijn benoemd en aan de 
hand van de PGA-kaart van het KNMI zal als eerste de aandacht worden gericht op het gebied van de 
0,2 contour: de gemeente Loppersum, delen van Ten Boer en delen van Appingedam, Eemsmond en 
Slochteren. 



16-1-2018
Weet u dat ten aanzien van het versterken van woningen buiten het zogenaamde
contourengebied andere bouwnormen worden gehanteerd?

Antwoord 
Het doel van de versterkingsoperatie is te verzekeren dat inwoners van het 
aardbevingsgebied net zo veilig zijn als die in de rest van Nederland. Juist daarom 
gelden in dit gebied – aanvullend op de algemene bouwregelgeving - de eisen van 

de Nationale Praktijkrichtlijn. 

Bent u bereid om los van de contourenlijnen de norm van de Nederlandse 
Praktijkrichtlijn (NPR) voor veilige gebouwen te hanteren als er schade is aan 
woningen en gebouwen en er versterkt moet worden, ook als deze norm niet is 

opgenomen in het Bouwbesluit? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
De NPR is specifiek gericht op nieuwbouw of versterking van gebouwen in verband 
met het risico op aardbevingen. Buiten het gebied waar de NPR wordt toegepast, 
zijn de effecten van een beving als gevolg van gaswinning dusdanig klein dat 

toepassing van de NPR bovenop de algemeen geldende bouwnormen geen 

toegevoegde waarde heeft. 

16-1-2018
1
Kent u het bericht 'Alders: NAM schat woningversterking veel te laag in'?1

Antwoord
Ja.

2 

Hoe verklaart u het naar mijn mening 'fakenews' van de NAM dat er in het 
aardbevingsgebied slechts 2.800 gebouwen versterkt dienen te worden, een 
aantal dat in werkelijkheid veel hoger ligt? Deelt u de mening dat dit bevestigt dat 
de NAM de ernst en omvang van de mijnbouwschade bagatelliseert en de 
schadeafhandeling bewust traineert en frustreert? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 

Ik hecht er aan te benadrukken dat NAM hoe dan ook aansprakelijk is voor alle 
versterkingsmaatregelen aan woningen en gebouwen die op basis van inspectie en 
doorrekening noodzakelijk blijken, ongeacht inschattingen die eerder zijn gemaakt 
van de totale omvang daarvan. De genoemde schatting van 2.800 gebouwen 
komt voort uit een analyse die in opdracht van NAM is uitgevoerd. In het 
nieuwsbericht waar u naar verwijst, laat de Nationaal Coördinator Groningen 

(NCG), de heer Alders, weten dat deze schatting niet strookt met de uitkomsten 
van de inspecties en doorrekeningen die reeds hebben plaatsgevonden op basis 
van de NPR 2015. Hij heeft mij aanvullend uitgebreid schriftelijk geïnformeerd 
over het beeld dat uit de inspecties en berekeningen tot nu toe naar voren komt: 
terwijl nog lang niet alle huizen in het gebied zijn geïnspecteerd, is al van 3.300 
panden vastgesteld dat versterking aan de orde is. Ik heb aan TNO verzocht om 

de berekeningen in opdracht van NAM onafhankelijk te beoordelen. 

18-8-2017
5

Erkent u dat door de versterkingsoperatie hele gemeenschappen onder druk
komen te staan? Op welk wijze gaat extra geïnvesteerd worden in democratie,
dorpshuizen, sportvoorzieningen en de openbare ruimte? Kan dit meegenomen
worden bij de versterkingsopgave?

Antwoord

288



Ik ben mij terdege bewust van de impact die de versterkingsopgave heeft op de 
bewoners en gemeenschappen in Groningen. Daarom besteedt de NCG bijzondere 
aandacht aan het vermogen van de verschillende kernen om deze maatregelen 
aan te kunnen. De versterkingsopgave wordt gebiedsgericht uitgevoerd, juist om 

te kijken of de versterking te koppelen is aan andere doelstellingen en wensen op 
het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid of erfgoed. Voor het 
aankunnen van de versterking en de mogelijkheid deze te koppelen aan andere 
doelstellingen geldt dat ze regelmatig onderwerp van gesprek zijn in de lokale 
stuurgroepen en zullen landen in de gebiedsversterkingsplannen. 
 
6 

Kunt u een uitgebreide toelichting geven over het niveau van versterking van 
bestaande gebouwen, waarbij alleen het criterium Near Collapse (NC) is 
uitgewerkt en gekozen is de criteria Significant Damage (SD) en Damage 
Limitation (DL) niet uit te werken? 

7 
Waarom is bij versterking van bestaande bouw gekozen voor het criterium NC, 

waarbij blijkbaar geaccepteerd wordt dat bij een zware beving - weliswaar 
levend- het pand verlaten kan worden maar de woning alsnog verloren is? 
8 
Worden SD en DL als criteria voor bestaande gebouwen ook nog nader 
uitgewerkt? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord op vragen 6, 7 en 8 

Het uitgangspunt bij de versterking is het individueel risico van 10-5. De 
commissie-Meijdam heeft dit geadviseerd en dit is door het kabinet eind 2015 
overgenomen. 10-5 betekent dat de kans om te komen te overlijden door een 
zware aardbeving 1 op de 100.000 per jaar is. Als een gebouw na een zware 
beving net niet instort (‘Near Collapse’) dan kunnen mensen nog veilig het 

gebouw uit. Dit stadium wordt daarom als uiterste limiet gehanteerd om 
gebouwen te versterken. 

Andere stadia als Significant Damage (SD) en Damage Limitation (DL) hebben 
betrekking op schade en worden met name gebruikt bij afspraken tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer over nieuwbouw. 
 
9 
Door wie is bepaald hoe binnen de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 

rekening wordt gehouden met de samenstelling van de bodem onder de 
constructie (tot 30 meter onder het aardoppervlak)? 
 
Antwoord 
Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) is verantwoordelijk voor het opstellen 
van de NPR. NEN is een onafhankelijke organisatie die in het leven is geroepen om 
dergelijke ingewikkelde normeringstrajecten te begeleiden. Zij heeft hiertoe een 

werkgroep ingesteld, waarin deskundigen zitten van de ondergrond (onder meer 
KNMI), de sterkte van gebouwen (TNO) en specifieke onderwerpen als 
bijvoorbeeld verweking en vallende objecten (gespecialiseerde adviesbureaus). 
Verweking is het verschijnsel waarbij de ondergrond minder draagkracht heeft na 
een zware aardbeving. De werkgroep bepaalt welke onderwerpen binnen de NPR 
aan de orde zijn. Vervolgens buigen taakgroepen zich over afzonderlijke 
onderwerpen, zoals de samenstelling van de ondergrond. De resultaten van deze 

taakgroep worden uiteindelijk beoordeeld door de werkgroep waar alle 
deskundigheid op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen aanwezig is. 
10 
Op welke wijze is ‘het elastische responsspectrum’ bepaalt? En waar verschilt 
daarin de ontwerpvisie van de definitieve visie? 
11 

Door welke onafhankelijke deskundige(n) is het vastgestelde elastische 

responsspectrum getoetst? Wanneer is dat geweest? 



12 
Is de vaststelling van dat elastisch responscentrum, dat mede bepalend is voor 
het berekenen van de kracht van een aardbeving op een gebouw een ‘papieren 
exercitie’? Zo ja, door wie wordt dit uitgevoerd? 

 
Antwoord op vragen 10, 11 en 12 
Voor iedere plaats in Groningen is een zogeheten spectrum beschikbaar. Dit 
spectrum geeft op de betreffende plaats de maximale belasting afgezet tegen de 
eigen frequentie van een gebouw. Deze spectra zijn gegenereerd door het KNMI. 
Het KNMI is het instituut dat bij wet is aangewezen om hier onderzoek naar te 
doen en regelmatig over te publiceren. Het KNMI heeft hiertoe een model 

ontwikkeld waarbij gekeken wordt naar de seismiciteit de afgelopen jaren. Dit 
model wordt periodiek beoordeeld door internationale deskundigen. Het KNMI 
gebruikt deze data ook om de berekeningen die NAM in het kader van het 
winningsbesluit maakt te controleren. Bij de bepaling van de responsspectra kijkt 

het KNMI een aantal jaren terug naar de opgetreden seismiciteit in het gebied. In 
die zin is het geen ‘papieren exercitie’. 

 
13 
Hoe wordt het toepassingsgebied van NPR 9998 bepaald, anders dan met de 
zogenaamde Peak Ground Acceleration (PGA) kaart van het Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut (KNMI) van oktober 2015? 
 
Antwoord 

Het toepassingsgebied wordt bepaald aan de hand van de pga-contourenkaart van 
het KNMI. Er is geen andere contourenkaart voor Groningen beschikbaar. Op 
15 juni 2017 heeft het KNMI een nieuwe kaart gepubliceerd, met daarin de meest 
recente wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de seismische dreiging. Deze 
wordt als uitgangspunt genomen bij de versterkingsopgave en bij de nieuwbouw. 

 
14 

Waaruit bestaat de door u genoemde voortgang van het meet- en regelprotocol? 
 
15 
Op welke termijn wordt duidelijk hoe uitvoering gegeven gaat worden aan de 
diverse aangenomen moties betreffende het meet- en regelprotocol? Wanneer 
komt de finale brief - welke al in juli 2015 is toegezegd- met daarin het beloofde 

totale overzicht? 
 
Antwoord op vragen 14 en 15 
Het nieuwe meet- en regelprotocol van NAM, alsmede de beoordeling daarvan 
door de Inspecteur-Generaal der Mijnen, heb ik op 4 juli 2017 aan uw Kamer 
aangeboden (Kamerstuk 33 529, nr. 359). Vraag 15 refereert aan ‘diverse 
aangenomen moties’. De genoemde Kamerstuknummers verwijzen echter 

respectievelijk naar de motie-Agnes Mulder c.s. die uw Kamer heeft verworpen, en 
naar het verslag van een Nota-overleg. 
16Kunt u – uitputtend- inzicht geven in de diverse afwegingen die gemaakt moeten 
worden bij de keuzes die leiden tot versterking en/of sloop van een woning? 
Wordt daar tevens het energiezuinig maken van woningen bij betrokken? 
 
17 

Op welke wijze en door wie worden deze keuzes op een transparante en 
toegankelijke manier vastgelegd? 
Antwoord op vragen 16 en 17 
Het uitgangspunt is dat een woning die niet voldoet aan de minimale 
veiligheidsnorm van 10-5, wordt versterkt. Als de kosten voor versterking, inclusief 
bijkomende kosten, dusdanig hoog zijn dat de vraag aan de orde is of dit nog in 

verhouding staat tot de waarde van de woning, dan wordt onderzocht of aan de 

woningeigenaar – naast versterking – alternatieven zoals sloop/nieuwbouw 



kunnen worden aangeboden. Alle overeenkomsten in verband met de 
versterkingsopgave worden, met inachtneming van privacywetgeving, vastgelegd 
conform de juridische vereisten. 
 

18 
Wanneer de gaswinning nu verder zou worden verlaagd of (deels) gestopt, kan 
dan (een deel van) de versterking worden gestopt? Kan onderzocht worden of 
verlaging van de gaswinning of stoppen met de gaswinning kan zorgen voor een 
vermindering van de benodigde versterkingsopgave? 
 
Antwoord 

Uit de technische adviezen die tot nu toe over de aardbevingen in Groningen zijn 
uitgebracht, blijkt dat vermindering van het gaswinningsniveau, in combinatie met 
een zo vlak mogelijk winning, naar verwachting zal leiden tot minder 
aardbevingen en daardoor ook tot een kleinere kans op zwaardere aardbevingen. 

Die kans op zwaardere bevingen kan echter niet geheel worden uitgesloten. 
Zolang die kans niet geheel kan worden uitgesloten, zal ervoor gezorgd moeten 

worden dat de woningen in het aardbevingsgebied sterk genoeg zijn om 
aardbevingen te kunnen weerstaan. Hoe groot de versterkingsopgave is, zal de 
komende tijd duidelijk worden. Uit inspecties op basis van de nieuwe Nederlandse 
Praktijk Richtlijn (NPR), die met ingang van 1 juli 2017 wordt gehanteerd, zal 
blijken hoeveel woningen daadwerkelijk in aanmerking komen voor versterking. 
Het is niet ondenkbaar dat er een bepaald gaswinningsniveau gevonden kan 
worden, waarbij de seismiciteit vrijwel tot stilstand komt. De 

onderzoeksprogramma’s die NAM uitvoert en die door de overheid in het kader 
van het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw worden uitgevoerd, zullen daarover 
naar verwachting de komende jaren meer houvast geven. Het is echter niet 
realistisch om op korte termijn baanbrekende resultaten te verwachten. Over de 
vorderingen inzake de kennis en inzichten op het gebied van seismiciteit in 

Groningen brengt NAM twee keer per jaar een rapport uit. Die rapporten zal ik, 
voorzien van een appreciatie van het SodM, aan uw Kamer sturen. 

 
 
19-4-2017 
 
1  
Bent u bekend met het bericht ‘Kamp: aardbevingsbestendig bouwen hoeft niet’ in Cobouw 28 

februari1 en ‘waarom er nog altijd geen aardbevingsnorm in Bouwbesluit staat?’ in Cobouw 1 maart2?  
 
Antwoord  
Ja.  
 
2  
Deelt u de mening dat alle bewoners van Groningen veilig moeten kunnen wonen? Wat vindt u ervan 

dat er nog steeds huizen en andere gebouwen in Groningen worden gebouwd zonder dat zij voldoen 
aan de aardbevingsnormen?  
 
Antwoord  
Ja, ik deel de mening dat alle bewoners van Groningen veilig moeten kunnen wonen. Verwacht mag 
worden dat professionele bouwbedrijven op de hoogte zijn van de aardbevingsproblematiek in 
Groningen en dat er voor nieuwbouw specifiek ontwerpregels zijn vastgelegd in Nederlandse Praktijk 

Richtlijn 9998 (NPR). Hoewel de NPR nog niet is voorgeschreven in de Regeling Bouwbesluit, vind ik 
dat bouwbedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen richting de toekomstige gebruikers van 
de gebouwen. Zeker in het kerngebied zou de NPR toegepast moeten worden door bouwbedrijven. 
 
3  
Hoe kan het dat de Nationale Praktijk Richtlijn (NPR) nog steeds niet opgenomen is in het Bouwbesluit 

waardoor de normen ook wettelijk afdwingbaar zijn? Bent u van plan om dat alsnog te doen? Zo ja, 

per wanneer? Zo nee, hoe waarborgt u dan dat nieuwe huizen en gebouwen in Groningen veilig zijn?  



4  
Klopt de uitspraak van de Nationaal Coördinator Groningen, de heer Alders, dat de NPR nog steeds 
niet wettelijk verankerd is omdat initiatiefnemers van bouwprojecten dan risico lopen dat ze de hogere 
bouwkosten niet meer kunnen verhalen op de NAM? Waarom wordt dit boven de veiligheid van de 

nieuwe bewoners van de woningen gesteld? En wat doet u eraan om ervoor te zorgen dat de 
meerkostenregeling wél zorgt voor een goede verevening van de extra kosten van 
aardbevingsbestendig bouwen?  
 
Antwoord 3 en 4  
Waar de publiekrechtelijke verankering van de NPR voor nieuwbouw via het Bouwbesluit goed past bij 
de verantwoordelijkheid van de overheid om veilige bouw te borgen, heeft dit ook een ongewenst 

bijeffect. Zonder aanvullende maatregelen kan de onwenselijke situatie ontstaan dat een 
initiatiefnemer zelf de meerkosten moet dragen. Deze onzekerheid creëert een drempel voor 
nieuwbouw in de regio Groningen. De regio zou hiermee in een nadelige positie worden geplaatst ten 
opzichte van andere regio's. Ik vind dat voorkomen moet worden dat de (redelijke) meerkosten 

terecht komen bij initiatiefnemers en ook dat de nieuwbouw in Groningen stil komt te liggen.  
Om zo spoedig mogelijk te komen tot een lange termijn oplossing voor de vergoeding van de 

meerkosten verken ik de mogelijkheden van regelgeving om te zorgen dat de redelijke meerkosten 
voor rekening blijven komen van NAM. De NPR zal worden aangewezen in de bouwregelgeving, zodra 
hierover duidelijkheid bestaat. De uitkomst van de verkenning wordt voor eind 2017 verwacht.  
 
5  
Hoeveel woningen en andere gebouwen zijn sinds het bestaan van de NPR gebouwd zonder gebruik te 
maken van de normen voor aardbevingsbestendig bouwen? Bij wie ligt de aansprakelijkheid mocht er 

wat met een van deze panden ten gevolge van aardbevingen gebeuren?  
 
Antwoord  
De toepassing van de NPR is niet verplicht. Daarom kan niet worden uitgesloten dat er gebouwen zijn 
waarbij de NPR niet is betrokken. Er zijn geen exacte inzichten in aantallen. Op basis van het gebruik 

van de Nieuwbouwregeling van NAM is mijn beeld wel dat het niet toepassen van de NPR vooral speelt 
buiten de 0,1g PGA contour. De constructieve maatregelen nemen op basis van de NPR af naarmate 

de afstand tot het kerngebied toeneemt. Als gebouwen mogelijk een verhoogd risico vormen vanwege 
aardbevingen, worden deze gebouwen op basis van de versterkingsprioritering van de Nationaal 
Coördinator Groningen (NCG) geïnspecteerd en beoordeeld. Dit geldt ook voor panden waarbij de NPR 
niet betrokken is in het ontwerpproces.  
In gevallen waar schade veroorzaakt is door beweging van de bodem die het gevolg is van 
gaswinning, is de risicoaansprakelijkheid van NAM van artikel 6:177 van het Burgerlijk Wetboek het 

uitgangspunt, waarbij de rechter op basis van de omstandigheden van het geval zal oordelen over de 
omvang van de schadevergoedingsplicht. 
 
19-04-2017 
1  
Bent u bekend met het bericht inzake het aardbevingsbestendig bouwen in Groningen?1  
 

Antwoord  
Ja.  
 
2  
Hoe waardeert u, gelet op het feit dat de dreiging van aardbevingen niet is weggenomen, het feit dat 
bouwbedrijven in Groningen niet aardbevingsbestendig bouwen?  
 

3  
Klopt het dat er meer bouwbedrijven zijn die bewust niet aardbevingsbestendig bouwen? Zo ja, om 
hoeveel bedrijven en gebouwen gaat het en wat zijn de motieven van deze bouwbedrijven?  
 
4  
Bent u van mening, nu algemeen bekend is dat er een risico op aardbevingen in Groningen blijft 

bestaan, dat bouwbedrijven ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen en aardbevingsbestendig 

moeten bouwen? 



Antwoord 2, 3 en 4  
Verwacht mag worden dat professionele bouwbedrijven op de hoogte zijn van de 
aardbevingsproblematiek in Groningen en van het feit dat er voor nieuwbouw specifiek ontwerpregels 
zijn vastgelegd in Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR 9998-2015). Hoewel deze NPR nog niet is 

voorgeschreven op grond van het Bouwbesluit, vind ik dat bouwbedrijven hun verantwoordelijkheid 
moeten nemen richting de toekomstige gebruikers van de gebouwen. Zeker in het kerngebied zou de 
NPR toegepast moeten worden door bouwbedrijven.  
De toepassing van de NPR is niet verplicht. Daarom kan niet worden uitgesloten dat er gebouwen zijn 
waarbij de NPR niet is betrokken. Ook zijn er geen exacte inzichten in aantallen. Op basis van het 
gebruik van de Nieuwbouwregeling van NAM is mijn beeld wel dat het niet toepassen van de NPR 
vooral speelt aan de rand van het gebied (buiten de 0,1g PGA contour).  

 
5  
Kunt u toelichten waarom u in december 2015 de NPR 9998 zo snel mogelijk wilde aanwijzen in de 
ministeriële regeling “Regeling Bouwbesluit” en daar later alsnog vanaf heeft gezien?  

 
6  

Kunt u uw uitspraak “het verankeren van de NPR in bouwregelgeving betekent dat eigenaren zelf 
verplicht zijn hun nieuwbouwwoning aan de NPR te laten voldoen. Het is niet uitgesloten dat ook op 
grond van het aansprakelijkheidsrecht de NAM voor de redelijke meerkosten kan worden 
aangesproken, maar dit is ongewis” toelichten?  
 
7  
Is het mogelijk de NPR 9998 verplicht te maken voor nieuwbouw zodat verplicht aardbevingsbestendig 

gebouwd moet worden, met daarbij een vergoeding van NAM voor de redelijke meerkosten? Zo nee, 
waarom niet?  
 
Antwoord 5, 6 en 7  
Waar de publiekrechtelijke verankering van de NPR voor nieuwbouw via het Bouwbesluit goed past bij 

de verantwoordelijkheid van de overheid om veilige bouw te borgen, heeft dit ook een ongewenst 
bijeffect. Zonder aanvullende maatregelen kan de onwenselijke situatie ontstaan dat een 

opdrachtgever van nieuwbouw zelf de meerkosten moet dragen. Deze onzekerheid creëert een 
drempel voor nieuwbouw in de regio Groningen. De regio zou hiermee in een nadelige positie worden 
geplaatst ten opzichte van andere regio's. Ik vind dat voorkomen moet worden dat de (redelijke) 
meerkosten terecht komen bij opdrachtgevers van nieuwbouw en ook dat de nieuwbouw in Groningen 
stil komt te liggen.  
 

Om zo spoedig mogelijk te komen tot een langetermijnoplossing voor de vergoeding van de 
meerkosten verken ik de mogelijkheden van regelgeving om te zorgen dat de redelijke meerkosten 
voor rekening blijven komen van NAM. De NPR zal worden aangewezen in de bouwregelgeving, zodra 
hierover duidelijkheid bestaat. De uitkomst van de verkenning wordt voor eind 2017 verwacht.  
 
8  
Bent u ervan op de hoogte dat er veel onvrede heerst onder met name woningcorporaties over de 

redelijke meerkostenregeling? Bent u bereid bemiddelend op te treden zodat woningcorporaties niet 
meer per project moeten onderhandelen met de NAM?  
 
Antwoord  
Woningcorporaties die een beroep doen op de nieuwbouwregeling van NAM hebben de keuze uit:  

worden dan niet door NAM getoetst en toekenning vindt plaats op basis van openbaar beschikbare 
vergoedingspercentages als het plan aan de NPR voldoet;  

meerkosten dienen door de opdrachtgever van nieuwbouw aangetoond te worden. Dit is daarom per 
definitie project-specifiek. De meerkosten worden na beoordeling door een toekenningscommissie 
vergoed.  
 
Voor meer informatie over dit onderscheid, zie aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016-2017, nr. 

237 en nr.667.  



In het MJP is opgenomen dat de procentuele vergoeding wordt verhoogd. Het streven is dat, met de 
lopende herijking van de nieuwbouwregeling, meer opdrachtgevers van nieuwbouw voor deze regeling 
kiezen, waarmee de doorlooptijd korter is. Een onderhandelingstraject op projectbasis is dan minder 
vaak aan de orde.  

 
9  
Is het mogelijk om de onzekerheden van de NPR 9998 voldoende weg te nemen, zodat deze in het 
Bouwbesluit opgenomen kan worden? Zo ja, is dat wenselijk en op welke termijn?  
 
Antwoord  
De huidige versie van NPR 9998 stamt uit 2015. In principe is deze versie reeds geschikt om aan te 

wijzen in de Regeling Bouwbesluit 2012. In het antwoord op vragen 5, 6 en 7 is uitgelegd waarom dit 
tot op heden niet is gebeurd. Dit laat onverlet dat de NPR 9998 kan worden verbeterd en nader wordt 
uitgewerkt op basis van de opgedane ervaringen en voortschrijdende kennis. De Nationaal Coördinator 
Groningen (NCG) heeft hiervoor een opdracht gegeven aan de NEN die loopt tot medio 2018. De 

eerste resultaten worden in de loop van 2017 verwacht.  

 

Periodieke aanpassing van de NPR was vooraf beoogd. Om deze reden is het voornemen om de NPR 

niet aan te wijzen in het Bouwbesluit zelf, maar in de onderliggende Regeling Bouwbesluit 2012. Het is 

daardoor eenvoudiger de meeste recente NPR wettelijk te verankeren  
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Overwegingen I&E-Q2 en verder 

Voordelen doorgaan 

 Alle inspecties die vanaf nu worden uitgevoerd, worden uitgevoerd onder de nieuwe NPR

9998:2017 daarom is voortzetten een no regret maatregel. Let wel, inspecties is de eerste

stap, de vervolgstap is dat er wordt geenigneerd of woningen voldoen aan de norm en zo niet

welke versterkingsmaatregelen nodig zijn.

 Onafhankelijk van het winningsniveau (zelfs als dat = 0) moeten alle woningen geïnspecteerd

worden om te kunnen bepalen (dat is dus stap 2) of ze aan de landelijke norm 10-5 voldoen.

Als de seismische dreiging kleiner wordt, dan is het eenvoudiger om aan de norm te voldoen

en neemt logischerwijs het aantal woningen/de omvang van de versterkingsmaatregelen af.

 Capaciteit inspectiebureaus (stap 1) blijft behouden. Bij stopzetten schalen de bureaus af; er

is een gunstige markt, dus risico is aanwezig dat capaciteit bij opnieuw opschalen op korte

termijn niet meer beschikbaar is.

 Engineeringbureaus zitten aan het einde van leercurve om de tweede stap (engineeren of een

woning voldoet aan de norm en vaststellen eventuele versterkingsmaatregelen) en komen

juist nu tot versnelling, daarvoor is een voldoende werkvoorraad nodig om versnelling door

ervaring en statistische onderbouwing te komen:

o Inspecties dragen bij aan kennisontwikkeling voor snellere beoordelingsmethoden

(expert judgement) en andere versnellingsmogelijkheden.

o Marktconsultatie heeft uitgewezen dat de markt mogelijkheden ziet tot versnelling in

de engineering.

o Uitvoering is gestart: de technische maatregelen worden nu voor het eerst uitgevoerd.

Hier wordt van geleerd, deze input kan meegenomen worden in inspectieprogramma.

o Zodra de versnelde beoordelingsmethoden er zijn, dan is een voorraad inspecties een

voordeel en randvoorwaarde om tot versnelling te kunnen komen.

 Mocht er door een afname van winning (toekomstige) effecten zijn op het risico dan vindt dit

zijn weerslag in een update van de KNMI-kaart. Deze nieuwe KNMI-kaart kan als los element

in de NPR 9998:2017 worden ingevoegd waardoor de effecten daarvan ook zijn weerslag krijgt

op de geïnspecteerde woningen op grond van de NPR 9998:2017. De inspecties zijn in die zin

dus een no regret omdat die inzichten een plek kunnen krijgen in de engineering.

 Marktconsultatie van december 2017 heeft uitgewezen dat de markt geen belemmeringen ziet

in de beschikbare uitvoeringscapaciteit (dat is de derde stap), mits de uitvraag aantrekkelijk

genoeg wordt gemaakt. Aantrekkelijk maken zit hem niet zozeer in prijs maar in stabiele

projectscope, meerjarige volumes, ruimte om te innoveren, aanbesteden op kwaliteit en niet

alleen op prijs en prikkels in de uitvraag om dit mogelijk te maken. Voldoende voorraad om

ook te leren in de technische toepassingen maakt innovatievere en goedkopere oplossingen

mogelijk. Een voorbeeld hiervan is het niet vervangen van zwakke vloeren en muren maar het

toepassen van glasvezel waardoor stijfheid kan worden toegevoegd,

 Urgentie is onverminderd groot. gemeenten hebben oproep gedaan om inspecties door te

zetten (reactie op concept-MJP-brief december 2017). Dit wordt ondersteund door het

afgegeven mandaat om vooruitlopend op de vaststelling van Q2 te communiceren met

bewoners (februari 2018).

 Maatschappelijke acceptatie na beving Zeerijp voor uitstel is laag: stoppen geeft signaal naar

bewoners dat wordt vertraagd.

 Acuut onveilige situaties worden waargenomen (iedere woning wordt geïnspecteerd) en

onmiddellijk veilig gesteld.

 Gewekte verwachtingen bij de inwoners in het gebied: in MJP december 2017 staat in welke

kernen wordt gestart en dat 5.000 inspecties worden uitgevoerd. Daaronder bevinden zich

kernen waar in Q1 niet geïnspecteerd is.

 Uitvoeren opdracht om zo snel mogelijk woningen op 10-5 te brengen (binnen 5 jaar): uitstel

inspecties betekent uitloop op de aangekondigde uitvoering van 22.000 grondgebonden

woningen en 1.500 overige gebouwen binnen het kerngebied. De leercurve in de

uitvoeringspraktijk wordt daarmee ook tot stilstand gebracht. Dure oplossingen van dit

289
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moment krijgen geen mogelijkheid om door te ontwikkelen naar goedkopere oplossingen. Dit 

speelt ondermeer bij funderingen, muren en vloeren. 

 Deze oplossingen zijn ook zeer noodzakelijk om tot kosten efficiëntere maatregelen te komen 

voor de woningen die onder de NPR 9998:2015 zijn beoordeeld en om te komen tot een 

catalogusaanpak voor te versterken woningen. 

 

Nadelen doorgaan 

 Er is op korte termijn nog onvoldoende engineeringscapaciteit (stap 2) beschikbaar waardoor 

de periode tussen inspectie en beoordeling lang is. Dit nadeel en risico wordt gemitigeerd door 

de leercurve te versnellen en versnellingsopties te implementeren. 
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Verwachtingen NPR 2017 

Inmiddels zijn van ongeveer 3100 adressen de versterkingsadviezen beschikbaar die gebaseerd zijn 

op de NPR 9998:2015. Dat betreft dus stap 1 en 2 en de uitvoering van de 1467 voor 1 april start. 

Een deel daarvan in t Zand en Opwierde-Zuid is al in uitvoering (stap 3). Er voldoet geen enkel adres 

aan de veiligheidsnorm 10-5. Deze adressen moeten nagenoeg allen ingrijpend worden versterkt, wat 

naar verwachting leidt tot een hoog percentage sloop/nieuwbouw. Er zijn daarnaast nog ca. 1500 

inspecties uitgevoerd op basis van de NPR 9998:2015 die voor de zomer van 2018 leiden tot 

versterkingsadviezen (stap 1 en stap 2). Inspecties die vanaf 1 juli 2017 zijn opgestart worden allen 

geengineerd (stap 2) op basis van de NPR 9998:2017. Gelet op locatie en type gebouw mag 

verondersteld worden dat deze ook (ingrijpend) moeten worden versterkt. Ongeveer 4000 woningen 

zijn geïnspecteerd met toepassing van de nieuwe  NPR 9998:2017. De eerste engineeringsresultaten 

worden rond de zomer 2018 verwacht.  

 

Blijft de omvang van de opgave gelijk?  
Nee, verwacht mag worden dat de omvang en de intensiteit van de operatie zal afnemen voor de 
woningen die in stap 2 worden beoordeeld met de NPR 9998:2017. De mate waarin zal moeten blijken 
uit de eerste concrete resultaten op basis NPR 9998:2017, maar de verwachting is een verschuiving 
van grootschalige sloop/nieuwbouw naar grotendeels versterken. Bij de introductie van de NPR 

998:2017 is door CVW en met een verificatie van de NEN-commissie de volgende verwachting van 
effecten geformuleerd. 
 

De impact van de NPR 9998:2017 versus NPR 9998:2015 

 Per 1 juli 2017 is de (groene versie van de) NPR 9998:2017 beleidsmatig van toepassing 

verklaard. Deze NPR kent ingrijpende wijzigingen ten opzichte van de NPR 9998:2015: de 

bovenste 30 meter van de ondergrond is meegenomen, een nieuwe KNMI-kaart is verwerkt en 

er zijn andere (eenvoudigere) rekenmethodieken opgenomen.  

 Een eerste impactanalyse bij introductie van de NPR 9998:2017 gaf de indicatie dat binnen de 

kern de versterkingsopgave waarschijnlijk niet substantieel verkleind wordt, maar dat de 

zwaarte van de ingrepen worden verkleind. Meer specifiek. 

o Met NPR 9998:2015 dient 100% van de woningen te worden versterkt. (mate van 

versterking is afhankelijk van woningtype en locatie). 

o NPR 9998:2017 toont een aanzienlijke reductie van de aardbevingsbelasting en 

daardoor van de versterkingsopgave. Dit betekent dat er minder maar ook minder 

zware versterkingsmaatregelen. De impact op de bewoners wordt aanzienlijk 

gereduceerd. 

o De prioriteit verschuift van Loppersum, Stedum & ‘t Zandt naar Overschild, 

Schildwolde & Woltersum. 

o Demping in de constructie en ondergrond heeft een belangrijke invloed op de mate 

van versterken. 

o Uit-het-vlak gedrag van metselwerk blijft een aandachtspunt in alle gevallen. Hiervoor 

zijn echter eenvoudige en minder ingrijpende maatregelen mogelijk die vanaf de 

buitenzijde zijn aan te brengen. Denk aan het koppelen van de spouwbladen (binnen- 

en buitenmuren) door spouwankers en spouwdonuts. 

 Let wel er zijn nog geen berekeningen beschikbaar van gebouwen die doorgerekend zijn, deze 

worden rond de zomer van 2018 wordt verwacht. Dus bovenstaande verwachtingen moeten 

nog blijken uit de daadwerkelijke berekeningen en beoordelingen. De bureaus die momenteel 

werken aan de engineering bevestiging echter niet dit beeld over de volle linie. Het is dus echt 

noodzakelijk de doorrekeningen af te wachten alvorens een conclusie kan worden getrokken 

over de verwachtingen. Punt van aandacht is dat de verwachtingen op basis van de NPR 

9998:2015 zeker niet waren dat alle huizen niet op norm zouden zijn, sterker nog dat dit maar 

een beperkt deel zou zijn. Dus de betrouwbaarheid van verwachtingen en de echte uitkomsten 

liggen tot nog toe redelijk ver uit elkaar. 

 Overigens vindt alle inspectie (stap 1) /engineering (stap 2) vanaf Q3 2017 plaatsgevonden op 

basis van NPR 9998:2017. Daarmee is dus volop geanticipeerd op de nieuwste inzichten. Als 
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er woningen en woningtypes worden gevonden die niet of vrijwel niet hoeven worden 

versterkt is de verwachting is dat dan ook een betere inschatting kan worden gemaakt als de 

engineeringsresultaten (stap 2) hoeveel woningen versterkt moeten worden, zodat de 

maximale kosten kunnen worden bepaald. Bijvoorbeeld bij beperkte maatregelen kan dan ook 

de stap worden gemaakt om zonder veel rekenwerk retrofit maatregelen te nemen. 

 

Verlagen van productie 
 SodM geeft aan dat: Om vanuit het oogpunt van individueel veiligheid met gerede kans te 

kunnen zeggen dat aan de geldende (tijdelijke) veiligheidsnorm van 10-4/jaar wordt voldaan, 
is het noodzakelijk om de productie te beperken tot 12 miljard Nm3/jaar. Daarnaast heeft het 
versterkingsprogramma tot doel om de huizen in Groningen op korte termijn dusdanig te 

verstevigen, dat binnen de nu gelden termijn van 5 jaar, alle gebouwen met een risico boven 
10-5/jaar aan deze definitieve norm zullen voldoen.” 

 De minister heeft weliswaar aangekondigd zo snel mogelijk naar 12 te willen en het is cruciaal 

om te weten op welke termijn dit kan.  
 Voor de versterkingsopgave en reductie daarvan is het van belang om goed mee te wegen dat 

SodM aangeeft dat met productieverlaging  aan de tijdelijke minimum norm van 10-4 wordt 
voldaan en versterken naar het niveau van 10-5 nog altijd noodzakelijk is en of al dan niet 

rekening wordt gehouden binnen de versterkingsoperatie met verwachte afname van het risico 
als gevolg van afname van productie en binnen welke randvoorwaarden. Deskundigen als 
KNMI en NEN kunnen zeer behulpzaam zijn om daarvoor de inhoudelijke analyse voor op tafel 
te leggen om op basis daarvan tot een politieke afweging te kunnen komen. 

 Met verlaging wordt dus tijd gekocht, maar de versterkingsopgave blijft.  
 Verwacht mag worden dat verlagen van de kans – al dan niet tijdelijk – een bijdrage zal 

leveren aan de verkleining van de zwaarte van de ingrepen, maar ook het aantal gebouwen 
dat versterkt moeten worden.  

 Ontwikkelingen als deze zijn van een dusdanig grote impact dat nog eens wordt onderstreept 
dat het noodzakelijk is deze effecten in de KNMI-kaart en toekomstige actualisatie van de NPR 

9998:2017 noodzakelijk is. NCG heeft de taak om jaarlijks daartoe een afweging te maken en 
die opdracht te geven. Het ligt voor de hand dat dit met deze ontwikkelingen leidt tot 
actualisatie. 

 Deze nieuwe KNMI-kaart kan als los element in de NPR 9998:2017 worden ingevoegd 

waardoor de effecten daarvan ook zijn weerslag krijgt op de geïnspecteerde woningen op 

grond van de NPR 9998:2017. De inspecties zijn in die zin dus een no regret omdat die 

inzichten een plek kunnen krijgen in de engineering. 
 Punt van aandacht dat NPR 9998:2017 een zogenoemde groene versie van de NPR is. Dat 

betekent dat de eerste ervaringen en feedback vanuit het werkveld nog moeten worden 
verwerkt en enkele laatste inzichten. Deze feedback is inmiddels binnen en wordt momenteel 
verwerkt en planning is dat de NPR 9998:2017 naar de definitieve witte versie gaat die ook 
opgenomen kan worden in het Bouwbesluit in ieder geval voor nieuwbouw. Voor nieuwbouw is 
af te wegen of de meerkosten voor seismische dreiging door de veroorzakende partij moeten 
worden betaald en op welk moment dit niet meer aan de orde hoeft te zijn omdat er met 

ervaring en innovatie tot kosteneffectieve oplossingen kan worden gekomen waarbij de 
aansprakelijke partij niet meer hoeft te worden aangesproken. Het is in ieder geval 
onverstandig om nieuwbouw te plegen zonder rekening te houden met seismische dreiging en 
daarmee nieuwe toekomstige versterken gebouwen te realiseren, 

 Voor bestaande bouw is de afweging aan de orde of opname in het bouwbesluit zo kan worden 
geborgd dat dit niet inbreuk doet op de aansprakelijkheid van NAM. 

 
Advies NCG: 

 NCG adviseert om de witte versie van de NPR 9998:2017 in ieder geval op te nemen in het 
Bouwbesluit voor nieuwbouw en bij voorkeur ook voor bestaande bouw; 

 Het is gewenst te wachten op de resultaten van de eerste daadwerkelijke doorrekeningen om 
afspraken te maken over het vervolg, zodat aan de hand van resultaten van geïnspecteerde 
en doorgerekende echte woningen kan worden aangetoond dat minder en minder vergaand de 

nieuwe trend zal worden; 
 De uitvoering van de 1467 en 1588 moet ter hand worden genomen, waarbij het vinden van 

koste efficiënte maatregelen in de uitvoering van groot belang is voor de resterende 1581 die 
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worden beoordeeld met de NPR 9998:2015, maar zeker ook voor de inspecties en engineering 
van de woningen met als vertrekpunt de NPR 9998:2017. 

 Mocht er door een afname van winning (toekomstige) effecten zijn op het risico dan vindt dit 
zijn weerslag in een update van de KNMI-kaart. Deze nieuwe KNMI-kaart kan als los element 

in de NPR 9998:2017 worden ingevoegd waardoor de effecten daarvan ook zijn weerslag krijgt 
op de geïnspecteerde woningen op grond van de NPR 9998:2017. Het is noodzakelijk om als 
dit aan de orde is tot een versnelde uitvraag aan het KNMI en de NEN-commissie te komen 
om dit door te vertalen. 

 Als dit voor de resterende op te leveren VA’s in Q2 (1581) gevolgen heeft voor het al dan niet 
versterken met het oog op verweking of als er kostenefficiëntere oplossingen zijn voor zaken 
als de NEHOBO-vloeren en betonoplangers moet alle energie worden gezet om die inzichten te 

verwerken in de op te leveren VA’s. 
 Dit maakt de opgave beter behapbaar zowel maatschappelijk, als financieel; 
 Technisch en organisatorisch daarentegen blijft de opgave groot: versterken is technisch 

ingewikkelder dan sloop/nieuwbouw;  

 De ingezette, benodigde versnelling van engineering en een gecentraliseerde aanpak door een 
projectorganisatie zijn randvoorwaarde voor efficiënte en kwalitatieve uitvoering. 

 



Thema MJP 2016 - 20 0 MJP 2017 -2021 Addendum 2017 MJP-brief 2018 -2022 Addendum MJP-brief 2018

Let op! Op het Addendum is nog geen 

besluitvormging geweest
Vastklikken kaders redeneerlijn / kern 2 ijkmomenten 2 jkmomenten aangescherpt n: concreet 1 januari  1 juli.  n geval 

veil geheid

geen n euw beleid aangescherpt in: bez en of w jzigingen NPR zinvol en 

mogelijk is om nieuwste inzichten te betrekken bij de 

versterkingsadv ezen d e dan nog niet definitief is. 

Geen nieuw beleid

Letterlijke tekst MJP Het beschikbaar komen van nieuwe informatie s naar 

verwachting voorlopig een continu proces. Er zul en 

steeds meer gegevens beschikbaar komen op basis 

waarvan nieuwe kaarten worden ontwikkeld of 

nauwkeurigere berekeningen kunnen worden 

gemaakt. Om te voorkomen dat projecten worden 

vertraagd of zel s stagneren  wordt de beleids ijn 

gehanteerd dat ieder half jaar wordt bezien welke 

kaarten  normen en dergelijke op dat moment 

gelden. Die zullen dan van toepassing worden 

verklaard voor het eerstvolgende ha f jaar. U teraard 

met u tzondering van geval en waarvoor b ijkt dat 

acuut gevaar aanwezig is.

 NCG handhaaft het bele d dat enkel per 1 januari en 1 juli de

kaders kunnen wijzigen (met ona hankelijke geva ideerde 

nformat e); 

 De referentiekaders  d e gelden ten tijde van de start van een 

programma  blijven gehandhaafd gedurende de uitvoering van dat 

programma.  

Dit betekent niet dat de ogen worden gesloten voor n euwe 

ontw kkelingen  maar dat de spelregels voor programma s die in 

gang zijn gezet ongewijzigd bl jven  uiteraard tenzij de veilighe d in

het geding is.

NCG handhaaft het beleid dat enkel per 1 januari en 1 

juli de kaders kunnen wijzigen (op basis van 

onafhankelijk geval deerde informat e).      

De reikw jdte van het afweg ngskader zoals afgesproken 

met NAM  geldt voor het inspectieprogramma 2017 tot 

en met 2019 (zoals vermeld n bij age 3). In deze MJP-

brief wordt afgesproken dit toe te passen voor de 1. 67 

en 1.600 versterk ngsadviezen (VA s). Mochten uit 

gesprekken met de minister gunstigere voorwaarden 

voortkomen  dan zullen deze met terugwerkende kracht  

ind en mogelijk - ook van toepassing moeten worden 

verk aard voor de genoemde 1. 67 en 1.600.    

p. 16: Het toevoegen van het gebied met een verwachte

grondversnel ing hoger dan 0 2g pga op de KNMI-kaart 

2017 aan het kerngeb ed en daarmee ook aan het 

werkgebied voor de eerste vijf jaar. Het betreft het 

gebied tussen Noordbroek en Schildwo de.  

Kaders voor versterken: In het geval dat op de 

ijkmomenten (1 juli en 1 januari) een nieuwere versie 

van de NPR beschikbaar is  zal de NCG bezien of het 

zinvol en moge ijk s die n euwste inzichten te betrekken 

bij de versterk ngsadviezen die dan nog n et de initief  

De overige uitgangspunten u t de MJP br ef zijn 

van toepassing op het tweede  derde en vierde 

kwartaal van 2018.

Letterlijke tekst MJP mbt 

afspraken NEN / KNMI

Ontwikkel ng van NPR: opdracht aan de NEN-comm ssie

De NCG heeft de opdracht verleend aan NEN voor de actua isatie 

van de NPR 9998:2015. De opdracht loopt tot medio 2018. De 

opdracht kan a s volgt worden samengevat:

o Het verhelderen en expliciet maken van de 

toepassingsmoge ijkheden van vier verschi lende methoden van de

NPR. De eerste resultaten h ervan zijn gereed in het voorjaar van 

2017.

o Verwerking van de reeds beschikbare kennis op het gebied van

verweking. Het betreft geen nader onderzoek.

o Het verhelpen van onduidelijkheden in def nities van n et-

construct eve val ende objecten  inclusief opname van een 

rekenmethode hiervoor. H erbij zal ook de ink worden gelegd met 

de definit e van Near Collapse.

o Een adv esrapport over in hoeverre schadepreventie momenteel is 

opgenomen in de NPR. Het betreft hier een praktische toepassing 

van de NPR  waar het voorkomen van schade betreft. 

o Een nternat ona e review van de NPR.

De door NEN voorgestelde werkw jze  het werken met concept-

modu es en deze te zijner tijd definit ef maken in één update van de 

NPR  is vooralsnog geaccepteerd door NCG. Voor de vaste 

erandermomenten orden 1 januari en 1 juli van eder jaar

8. De NCG geeft jaar ijks opdracht aan het KNMI te

beoorde en of de seism sche hazardkaart aanpassing 

behoeft op basis van gewijzigde nz chten  en wanneer 

dit nodig blijkt de aanpassing uit te voeren. Voor

2017 s dit reeds gebeurd;

9. De NCG geeft in 2017 en in opvolgende jaren 

opdracht aan NEN om te beoordelen of er reden is de 

normer ng te actualiseren als de se smische hazardkaart 

is aangepast of als er andere gewijz gde inzichten zijn 

die hiertoe aanleiding geven;

Aanwijzen geb eden Redeneerlijn / kern Starten in gebieden gemeente Loppersum 

(Loppersum  't Zandt  Middelstum en Stedum)  

gemeente Ten Boer (Ten Post  Lellens  Winneweer  

Ten Boer en Woltersum)  gemeente Slochteren 

(Overschild  Slochteren  Schildwolde)  gemeente 

Delfz jl ( Delfzijl Noord  Holwierde)  gemeente 

Eemsmond (uithuizen  Kantens  Zandeweer)  eerste 

   

amb t e 5000: doorgaan met ronde 1 en ronde 2 zoals beschreven n 

MJP 2016   starten in … (Vaststellen programma 2x per jaar om 

n euwe nz chten mee te kunnen nemen). Concrete programma s 

opgenomen. Sectora e aanpak zorg  agrar sche sector en erfgoed. 

(ambitie ongew jz gd) starten in  de 

aangewezen gebieden ronde 1 en ronde 2 (z e 

opsomming 2016)  zorgprogramma  p lot 

meerlaags  kerken. Concrete programma's 

opgenomen. 

(amb tie ongewijzigd  maar ijkmoment na Q1) 

vastste len programma per kwartaal om nieuwe 

inzichten mee te nemen. Voor Q1 starten in...  en indien 

doorgaan starten in  een aantal nieuwe dorpen. Geen 

uitspraken over programma's

ambitie 5000 handhaven doorgaan...  starten 

in. . (zijn concrete programma s aangeboden  

Vo gens m j wel)

Letterlijke tekst MJP In het programma is aangesloten op de breed 

gedragen ijn dat de aanpak van binnen naar buiten 

moet plaatsv nden. In de kern van het gebied zijn de 

r sico s het grootst. In al e studies wordt zichtbaar dat 

de n euwste inzichten wijzig ngen tot gevo g hebben  

maar waar het gaat om de “kern” verandert er 

we nig. Aan de hand van de nieuwe KNMI kaart zal 

als eerste de aandacht worden gericht op het gebied 

binnen de 0 2 contour. Dat gaat om de gemeenten 

Loppersum  delen van Ten Boer en delen van 

Appingedam  Eemsmond en Slochteren. Er zal in 

2016 n twee rondes worden gestart:

- Eerste ronde: de kernen (al dan niet gec usterd met 

kle ne kernen n de nab jhe d) Loppersum  t Zandt  

Ten Post  Overschi d en een deel van de gemeente 

Appingedam;

- Voor de tweede ronde wordt gedacht aan de kernen

Midde stum  Stedum  Ten Boer  Holwierde  een deel 

van de gemeente Eemsmond en een deel van de 

gemeente Slochteren. 

De def nitieve keuze voor de geb eden voor de 

tweede ronde zal in de loop van 2016 in 

samenspraak met de gemeenten worden gemaakt. 

Met de gemeente Ten Boer zu len we nader bepalen 

of en aan we k cluster Woltersum wordt gekoppeld.

Gebiedsgericht/sectorale aanpak

 NCG gaat door met de gebiedsgerichte aanpak. Vanwege n euwe 

kenn s (de verschuiving van de seismische dreiging) worden de 

pr orita r aangewezen gebieden uitgebreid in zuidoostel jke richting. 

Daarnaast is een programma voor meer aagse bouw opgenomen 

vanwege nieuwe inzichten nzake verhoogd r sicoprofiel voor de lage 

categorie van meerlaagse bouw. De kaart (figuur ) op de volgende 

pagina geeft een overzicht van a le geb eden waar de 

gebiedsgerichte aanpak wordt voortgezet dan wel gestart.

 Daarnaast bestaat de sectorale aanpak. In sommige sectoren z jn 

de koppelkansen juist gebied overstijgend  zoals bij scholen en zorg. 

Daarom wordt n die geval en gekozen voor een sectorale aanpak. 

Voor somm ge sectoren (agrarische bebouwing en monumenten) 

oopt een pilot. In die gevallen is de definitieve aanpak 

(gebiedsgericht of sectoraa ) afhanke ijk van de resultaten van de 

pilot. De resultaten worden het eerste half jaar van 2017 verwacht. 

Daarna wordt een vervolgprogramma ingericht. De werkwijze is in 

f guur 5 op de vo gende pagina schematisch weergegeven.

Voor de tweede helft van 2017 wordt in dit MJP geen concrete 

nvu ling opgenomen voor het vervolg op ronde 1 en 2 en het 

mogelijk aanwijzen van nieuwe prioritaire gebieden. In juni 2017 

wordt een addendum op dit Meerjarenprogramma 2017-2021 

opgeste d.

NCG zet in de tweede he ft van 2017 de 

inspecties voort in de bovengenoemde gebieden 

waar al inspecties p aatsvinden. Alleen in 

Holwierde wordt voor het eerst onder regie van 

NCG gestart met het programma. NCG gaat in 

2017 geen nieuwe gebieden toevoegen  omdat 

de nieuwe KNMI-kaart (juni 2017) hier geen 

d recte aan eiding voor geeft.      Zorg: In het 

inspectieprogramma in de tweede he ft van 

2017 z jn ongeveer 70 zorggebouwen 

opgenomen.     

Meerlaagse bouw: In de tweede helft van 2017 

worden de nspecties en beoordel ngen van 

meerlaagse gebouwen voortgezet.     

Kerken: NCG gaat onderzoek doen naar de 

toepass ng van een mogel jk a ternat eve 

beoordelingsmethode  d e nu nog onvoldoende 

ontwikke d is om op grote schaal n te zetten.  

Het gaat om de Calvi methode. Een uitgevoerd 

onderzoek door de Ital aanse professor Calvi 

heeft namel jk de verwachting gewekt dat met 

z jn beoordelingsmethode sne ler kan worden 

beoordeeld of gebouwen moeten worden 

versterkt.

De nieuwe seismische dre gingskaart van het KNMI geeft 

geen aanle ding om de prioriteringssystematiek van NCG 

te wijz gen. Het werkgebied voor de geb edsger chte 

aanpak blijft het kerngeb ed: het gebied binnen de 0 2g 

pgacontour

zoals opgenomen n de se smische dreigingskaart van 

het KNMI van 2015. H erop s één u tzondering: het 

gebied met een verwachte grondversnel ing hoger dan 

0 2g pga wordt toegevoegd aan het kerngeb ed en 

daarmee ook aan

het werkgebied voor de eerste v jf jaar. Het betreft het 

gebied tussen Noordbroek en Schildwo de. Binnen deze 

contour staan zeer we nig gebouwen  waarmee de 

voortgang van de inspecties n de over ge geb eden 

binnen het kerngeb ed n et

wordt vertraagd.    

De uitgangspunten en nieuwe inzichten leiden tot 

de aanwijzing van (delen van) de volgende nieuwe 

kernen voor het Inspectie & Engineering 

Programma voor 2018: Garrelsweer  W rdum  Zeerijp  

Steendam  Tjamsweer (Appingedam)  Tu kwerd 

(Delfz jl)  Oranjebuurt (Uithu zermeeden)  Luddeweer  

Lageland (Slochteren)  Lage and (Gron ngen)  Hellum  

Woudbloem  Scharmer en Noordbroek. In deze gebieden 

starten we in 2018 met het nspecteren van gebouwen.

toepassing NPR t.b.v.  

I&E programma

Redeneerlijn / kern NPR 2015 be eidsmatig van toepassing verklaard NPR 2015 van toepassing aangegeven als referent ekader voor I&E-

programma Q1Q2

NPR 2017 bele dsmatig van toepassing 

verklaard.

Al e programma's van voor 1 juli NPR 2015

Al e programma's na 1 juli NPR 2017

Beleid gehandhaafd tot en na 1 juli 2017. 2 

uitzonder ngen  deelgebiedjes Ten Post en Woltersum 

omdat I nog niet was gestart voor 1 ju i 2017. Q1 NPR 

2017.

Q2 NPR 2017

Letterlijke tekst MJP Witte versie van de NPR

- De beleidslijn hanteren om vanaf 1 januari 2016 de 

witte versie van de NPR te gebru ken.

- Voor wat betreft nieuwbouw zal de NCG de minister 

van Wonen en R jksdienst adviseren om deze NPR zo 

snel mogel jk aan te wijzen n de min ster ële rege ing 

Regeling Bouwbes uit .

In de update van de NPR worden de va lende objecten en niet-

construct eve onderdelen opgenomen  zodat een 

beoordel ngsmethodiek wordt bepaald. Tot d e tijd worden echter 

zowel de vallende elementen zoals schoorstenen als de n et-

construct eve delen zoa s b nnenwanden meegenomen in de 

versterkingsvoorstellen. Dit gebeurt op een zodan ge wijze dat het 

aanneme ijk s dat deze versterkingsvoorstellen vo doende zijn  

zodat voorkomen wordt dat meerdere malen 

versterkingsmaatregelen uitgevoerd moeten worden in een woning.

De NEN commiss e heeft een nieuwe versie van 

de NPR gepub iceerd: de NPR:2017. Vanaf 1 ju i 

2017 ge dt deze NPR voor bestaande bouw en 

nieuwbouw 

In het Addendum op het MJP 2017-2021 is opgenomen 

dat a le gebouwen u t inspectieprogramma s gestart voor 

1 juli 2017 worden getoetst aan NPR 9998:2015. 

Gebouwen uit nspect eprogramma s gestart per 1 juli 

2017 worden getoetst aan NPR 9998:2017. In deze br ef 

wordt teruggekomen op d t beslu t voor twee gebieden: 

de n euwbouww jk in Ten Post en een aantal woningen 

in Woltersum. Gebouwen n deze twee gebieden worden 

getoetst aan NPR 9998:2017.

Gebouwen u t de nspectieprogramma s van 

2018 worden getoetst aan NPR 9998:2017.

Informatiebijeenkomsten 

2016: tijdens bijeenkomsten 

is gesproken over NPR (en 

daarmee is np ic et NPR-

2015 bedoe d). Fo der 

'Inspectie van uw huis': 

hier n wordt NPR niet 

genoemd; wel worden 

doorlooptijden genoemd 

(berekenen 3 maanden en 

vaststellen

Informatiebijeenkomsten I&E 2017 (eerste 

bijeenkomst voor nspect es 2017 was in november 

2016): tijdens bijeenkomsten is gesproken over NPR 

(en daarmee is np ic et NPR-2015 bedoeld). 

Toezegging aan bewoners: uw hu s wordt het 

komende half jaar geïnspecteerd. 

Informatiebijeenkomsten I&E voor Q3 en Q4 2017: tijdens 

bijeenkomsten is gesproken over NPR en in de meeste expl ciet 

gezegd dat vanaf 1 juli NPR-2017 geldt (dit is overigens niet expl ciet 

op de gebruikte dia s gezet). Toezegging bewoners: uw huis wordt 

het komende ha f jaar geïnspecteerd.

Informatieb jeenkomsten I&E 2018 (eerste 

b jeenkomst voor inspecties 2018 was in 

nov/dec 2017): tijdens b jeenkomsten s 

gesproken over NPR  maar niet exp ic et 

genoemd NPR-2017. Toezegging bewoners: uw 

woning wordt in Q1 2018 ge nspecteerd. De 

bewoners in Ten Post en Wo tersum waarvan 

woning wel s geïnspecteerd maar waarvan 

besloten is n et de NPR-2015 maar NPR-107 

van toepassing te aten zijn  zijn tot op heden 

hierover nog n et geïnformeerd

Informatiebijeenkomsten I&E 2018 (febr - maart 

2018): tijdens b jeenkomsten wordt gesproken over de 

nu geldende NPR gesproken. Toezegging bewoners: uw 

woning wordt in Q2 2018 geïnspecteerd. N.B: nog niet 

alle informatiebijeenkomsten zijn geweest; de 

meeste informatiebijeenkomsten zijn wel 

ingepland.

Folder 'Inspectie van uw 

huis': h erin wordt NPR niet 

expliciet genoemd. Wel zijn 

expliciet doorloopt jden 

opgenomen (berekenen: 3 

maanden  vaststellen 

maatrege en: ruim 2 

maanden). 

Folder 'Inspectie van uw huis': hierin wordt NPR 

niet expl c et genoemd. Tot november 2017 staan 

hierin wel expliciet door oopt jden (berekenen: 3 

maanden  vastste len maatrege en: ruim 2 

maanden). Vanaf november 2017 zijn n nieuwe 

folder de doorlooptijden algemener geformuleerd in 

meerdere maanden'.

Folder 'Inspectie van uw huis': NPR niet expliciet genoemd. 

Doorlooptijden aangegeven in meerdere maanden'.

Folder 'Inspectie van uw huis': NPR niet 

expliciet genoemd. Doorloopt jden aangegeven 

in meerdere maanden'.

Folder 'Inspectie van uw huis': NPR n et expl ciet 

genoemd. Doorloopt jden aangegeven n 'meerdere 

maanden'.

Br even over stand van zaken  n.v.t. Brieven over stand van zaken: Dec. 2016: aan 

groep '1 67' is gemeld dat hun won ng n et voldoet 

aan norm waardoor hun woning versterkt moet 

worden.

Brieven over stand van zaken: Okt. 2017: aan groep '1 67' is 

gemeld dat het VA van hun hu s n per ode 1 nov - 22 dec met hun 

besproken wordt. Aan groep '1588' is geme d dat hun won ng s 

geïnspecteerd of nog wordt geïnspecteerd in 2017 en dat niet 

bekend is wanneer VA beschikbaar komt

Brieven over stand van zaken: n januari is 

naar alle bewoners waarvan woning inm ddels is 

geïnspecteerd een brief verstuurd (met 

uitzondering van de 1 67' groep). A. Groep 

'1588' - kernboodschap: 1) uw hu s voldoet n et 

aan NPR 9998:2015; 2) in apr l 2018 wordt u 

opnieuw geïn ormeerd. B.  Over ge bewoners 

waarvan won ng in 2017 s geïnspecteerd 

hebben brief gehad met kernboodschap: 1) Het 

is nog niet bekend wanneer uw VA besch kbaar 

is  2) U  oning ordt getoetst aan de NPR 

Brieven over stand van zaken: nog niet van 

toepassing. De toezegging bewoners in een I&E 

programma: n apr l 2018 wordt u nader geïnformeerd 

over de stand van zaken.

Communicatie vanuit 

Gebiedsgericht Werken
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Afdeling Programmateam Gaswinning en 
Aardbevingen 

Nationaal Coördinator Groningen 
t.a.v. de heer J.G.M. Alders
Postbus 3006
9701 DA GRONINGEN

Datum Bijlage(n) - Kenmerk TB18.6822873 
Informatie  Tel.  (050) 367 8263 

Onderwerp Reactie op concept Addendum MJP brief Q2-Q4 2018 

Geachte heer Alders, 

Op 7 december 2017 heeft u ons de Meerjarenprogramma brief 2018 gestuurd met 
daarin de zaken en besluiten die nodig waren om te voorkomen dat de 
versterkingsopgave na 1 januari 2018 stil zou komen te staan. Concreet ging dit om 
het inspectieprogramma voor het eerste kwartaal van 2018 en de toepassing van de 
versterkingskaders daarbij. Wij hebben op 12 december 2017 ingestemd met deze MJP 
brief.  

Inmiddels loopt het eerste kwartaal ten einde en heeft u ons met een addendum op de 
MJP-brief (d.d. 13 februari 2018) en een erratum hierop (20 februari 2018) gevraagd 
om in te stemmen met het inspectieprogramma voor het tweede kwartaal van 2018 en 
het programma voor het derde en vierde kwartaal op hoofdlijnen. Voor het programma 
in het tweede kwartaal hebben wij u gemandateerd om vooruitlopend op de 
vaststelling van dit addendum de juiste voorbereidingen te kunnen treffen. 

Hieronder volgt onze reactie per voorgesteld besluitpunt. 

1. Er wordt vastgehouden  aan de ambitie voor 2018 om 5.000 grondgebonden
woningen en 300 overige gebouwen te inspecteren. Het inspectie- en
engineeringsprogramma voor het tweede, derde en vierde kwartaal van 2018
omvat circa 3.250 gebouwen en ongeveer 3.900 adressen.

Wij stemmen in met de genoemde ambitie. Het inspectieprogramma is stap één in het 
proces om de regio veilig te maken. Vanuit dit oogpunt kunnen en willen wij dit niet 
doorbreken. Echter, wij constateren ook dat tegelijkertijd onder leiding van minister 
Wiebes wordt gewerkt aan een Groningenagenda Bovengronds. Uit deze agenda 
kunnen wijzigingen in de aanpak van versterken komen. Ook wordt er nadrukkelijk 
gezocht naar een nieuw toekomstperspectief in relatie tot de versterking en wordt 
gekeken naar de juiste organisatievorm voor dit geheel. Wij vinden het 
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Volgvel 1 

 

vanzelfsprekend dat de uitkomsten van de agenda, waar mogelijk en het voor onze 
inwoners een verbetering oplevert, worden toegepast op het lopende inspectie- en 
engineeringsprogramma.  
 
2. De invulling van de concrete adressen voor het tweede kwartaal, die in 

samenspraak met gemeenten is bepaald, met als doel maximaal te kunnen 
koppelen. 

 
De invulling van deze adressen is bepaald in de verschillende lokale stuurgroepen. Om 
de informatievoorziening aan de bewoners en de voorbereidingen niet te blokkeren 
hebben wij u gemandateerd om vooruitlopend op de vaststelling van dit addendum de 
juiste voorbereidingen te kunnen treffen. 
 
Wij hechten eraan om, gezien het feit dat wij gezamenlijk de betreffende 
woningeigenaren hierover al geïnformeerd hebben, de inspecties ook daadwerkelijk 
doorgang te laten vinden in Q2 en dit niet te laten vertragen. 
 
3. De invulling van de concrete adressen voor het derde en vierde kwartaal in 

samenspraak met gemeenten bepalen met als doel maximaal te kunnen 
koppelen. 

 
De regionale en lokale verdeling van het inspectieprogramma voor het derde en vierde 
kwartaal vindt plaats op basis van de beslissingen van de lokale stuurgroepen. Wij 
vinden dat dit proces onveranderd door moet gaan, om de hierboven beschreven 
voortgang plaats te kunnen laten vinden. Wij vinden het vanzelfsprekend dat de 
uitkomsten van de agenda, waar mogelijk en het voor onze inwoners een verbetering 
oplevert, worden toegepast op het lopende inspectie- en engineeringsprogramma.  
 
4. De inspecties in Q3 resp. Q4 te kunnen starten na een akkoord in de 

Bestuurlijke Stuurgroep en Maatschappelijke Stuurgroep op respectievelijk 
19 april 2018 en 12 juli 2018, wanneer de definitieve afweging wordt gemaakt 
of de inspecties voor Q3 resp. Q4 moeten worden voortgezet. 

 
U geeft ons hiermee twee belangrijke bezinningsmomenten. Graag willen wij deze 
bezinningsmomenten gebruiken om daadwerkelijk te besluiten of de ingezette koers 
moet worden vervolgd. Dat betekent dat we dan ook de mogelijkheid moeten hebben 
om de koers te wijzigen op basis van de uitkomsten van de Groningenagenda 
Bovengronds.  
 
5. Het toepassen van de kaders Uitvoering Versterking op de inspecties van het 

tweede, derde en vierde kwartaal in 2018. 
 
Hiervoor geldt nadrukkelijk; ja, tenzij. Op het moment dat de Groningenagenda 
Bovengronds tot kaders leidt die een verbetering betekenen voor onze inwoners ten 
opzichte van de huidige kaders, dan zullen de nieuwe kaders vanzelfsprekend ook van 
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toepassing moeten zijn op de adressen die reeds in het programma zijn opgenomen. 
Dit betreft bijvoorbeeld de individuele keuzevrijheid en de zogenaamde plus op het 
gebied (bijvoorbeeld duurzaamheid en levensloopbestendigheid).  
 
6. Gebouwen uit de inspectieprogramma’s van 2018 worden getoetst aan NPR 

9998:2017. 
 
Hiermee stemmen wij in. Dit is conform de huidige afspraken om de NPR op 
maximaal twee momenten per jaar te kunnen wijzigen (op basis van onafhankelijk 
gevalideerde informatie). Totdat er een nieuwe NPR is vastgesteld, geldt de NPR 
9998:2017. 
 
Daarbij vinden wij het van belang dat er gedurende het proces van inspectie, 
engineering en versterking op gebiedsniveau een eenduidige norm wordt gehanteerd.  
 
7. De overige uitgangspunten uit de MJP brief zijn van toepassing op het 

tweede, derde en vierde kwartaal van 2018. 
 
Ook voor dit punt geldt; ja, tenzij. Zie voor de uitwerking de reactie op besluitpunt 5. 
 
Naast onze reacties op uw besluitpunten willen wij u een aantal zaken meegeven.  
 
Marktconsultatie 
Ten aanzien van de voortzetting van het inspectieprogramma en de daarbij behorende 
knelpunten en oplossingen, heeft u een marktconsultatie gedaan. De geconsulteerde 
partijen geven aan de versterkingsopgave te kunnen versnellen wanneer keuzes 
worden gemaakt waarvoor de gemeenten mede verantwoordelijk zijn. Graag vernemen 
wij van u welke keuzes dit dan zijn.  
 
Meer en betere informatie 
Een van de meest gehoorde klachten van onze inwoners over het versterkingsproces is 
dat het lang duurt en dat ze geen of te weinig antwoorden krijgen op de door hun 
gestelde vragen. De gemeenten zijn voor de bewoners nog steeds een ankerpunt en 
vraagbaak. Als het de lopende versterkingsopgave en de schade afhandeling betreft 
moeten de gemeenten echter vaak het antwoord op veel vragen van bewoners schuldig 
blijven. Het ontbreekt de gemeenten aan informatie. Dit probleem is bij de NCG al 
veelvuldig en op verschillende manieren aangekaart. Tot op heden hebben wij echter 
samen met u nog steeds geen afdoende structuur kunnen opbouwen waarmee wij de 
door ons gewenste informatie kunnen verkrijgen. Wij vragen u nadrukkelijk aandacht 
voor dit probleem.  
 
Inzet en capaciteit 
Op veel onderdelen van het aardbevingsdossier zijn de gemeenten al jaren actief 
betrokken. Dit vraagt veel inzet en capaciteit. Ook het lopende versterkingsproces 
vraagt veel van de gemeenten. Er komt namelijk veel op onze inwoners af, waarbij 
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gemeentelijke inzet noodzakelijk is. Deze inzet heeft echter wel een prijs, die 
ons inziens niet als een dubbele last op onze eigen inwoners zou moeten 
worden afgewenteld. Compensatie van Rijkswege is dan ook een noodzaak.  
 
De NCG heeft vooralsnog de gemeentelijke compensatie uit eigen middelen 
verhoogd van € 4 mln. naar € 6 mln. per jaar. Het is echter teleurstellend dat 
het Rijk nog steeds onvoldoende zorgdraagt voor compensatie. Wij vragen u 
nogmaals met nadruk om alles in het werk te stellen om de minister te 
bewegen tot het verschaffen van de financiële middelen die nodig zijn om aan de 
opgaven vanuit het aardbevingsdossier te voldoen.  
 
 
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Ten Boer 
 
 
 
de burgemeester   de secretaris 
F. de Vries    L.J. Bosdijk 
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Bijlage(n) 

Geachte Heer Alders, 

Op 13 februari 2018 heeft u de leden van de Maatschappelijke en de Bestuurlijke 

Stuurgroep het concept-addendum op de MJP-brief (verder: het addendum) 

gestuurd.  

Momenteel kijkt het kabinet hoe de gaswinning substantieel verder naar beneden 

kan worden gebracht. Daarnaast is het Rijk in overleg met regionale bestuurders 

en maatschappelijke organisaties over een nieuwe inrichting van de 

versterkingsoperatie. Het standpunt van het Rijk is om, in het belang van de 

Groningers, door te gaan met de versterkingsoperatie maar de mogelijkheid in te 

bouwen om de operatie bij te sturen waar nodig. Dit is ingebracht in de laatste 

bestuurlijke stuurgroep.  

We ondersteunen daarom het voorstel van de Bestuurlijke Stuurgroep van 8 

maart jl. om binnenkort een fysiek NBO te houden.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
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Introductie en doel van vandaag

We hebben in de afgelopen weken met betrokken partijen gesproken1 en databronnen2 geanalyseerd om

• Het ordegrootte effect van de NPR 2017 in te kunnen schatten

• Het mogelijke effect van versnelde afbouw van gaswinning in kaart te brengen

• De huidige werkvoorraad te inventariseren

NB: analyses geven ruwe inschattingen en getallen, enkel om richting te geven aan de discussie. Niet 

geschikt voor externe communicatie.

Vandaag willen we allereerst presenteren welke inzichten uit de gesprekken en analyses kwamen van 

afgelopen weken

1. NEN, NAM, NCG; 2. KNMI, CVW, NAM, NCG
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Informatie is samengesteld obv verschillende bronnen

Informatie Bron(nen)

Belangrijkste inhoudelijke 

verschillen NPR 2017 vs. 2015

• NEN Commissie

• NCG notitie en verbaal

• KNMI website

Schatting impact NPR 2017 • NEN Commissie

• NCG notitie

• CVW presentatie

• Arup technische notitie

• NAM notities, o.b.v. Studio Calvi en BICL

Gaswinningsscenario's • NAM, HRA model 

• NCG notitie

Werkvoorraad • NCG meerjarenprogramma's & kwartaalrapportages

• NAM
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NPR 2017 heeft invloed op de risicoberekening tov NPR 2015

Vlakte van winning

Verwachte magnitude, gegeven dat beving optreedt

Karakter van de ondergrond (versterking/demping)

Locatie object

Verwachtte capaciteit van object

Kans op instorten object

Kans op aanwezigheid persoon in/bij object

Gaswinningsniveau

Kans op beving (verwachte bevingsfrequentie) 

Kans op maximale (=piek-) grondversnelling

Maximaal verwachte belasting op object

Nieuwe kaart bevat kennis over karakter van de ondergrond

1. Door update van de kaart neemt NPR 2017 de historische afname van de bevingsfrequentie, als gevolg van het lagere gaswinningsniveau in 2013-16 tov 2010-2015, mee  

2. De keuze voor een bepaalde kaart is beleidsmatig en ligt niet bij NEN 

Een nieuw onderliggend model als uitgangspunt: een combinatie van KNMI (terugkijkend, 2013-161) 
en NAM (vooruitkijkend, 2018-23), waarbij de conservatievere van de twee leidend is2

Duidelijkere rekenregels en minder conservatieve aannames over wat een object aankan

Impact onderliggende 
kaart in NPR17 tov NPR15

Impact rekenregels in 
NPR17 tov NPR15

Legenda

Geen nieuwe aannames

Geen nieuwe aannames

Geen nieuwe aannames

Geen nieuwe aannames

Duidelijkere rekenregels en minder conservatieve aannames over de verwachte belasting op object

Impliciet zit in nieuwe kaart een lager winningsniveau (2013-2016 vs 2010-2013)
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NPR 2017 bevat nieuwe kennis ten opzichte van de NPR 2015

Componenten NPR 2015 (wit) NPR 2017 (groen) NPR 2017 (wit) Effect op opgave

PGA kaart

Model om kans op beving 

(verwachte frequentie) te bepalen

KNMI (5 jaar terug; 2010-15) KNMI (3 jaar terug; 2013-16) & 

NAM1 (voorspellend; 2018-23)
Nog te bepalen of kaart 

wordt bijgewerkt

Verkleining opgave door lagere

verwachte piekgrondversnelling4

(maximum van ~0.36 naar ~0.22 g)

• Karakter van de ondergrond 

(versterking/demping)

Kracht 30m ondergrond gelijk 

aan kracht aan de oppervlakte

Dempend en versnellend effect 

van de bodem meegenomen

• Gaswinningsniveau ~42 bcm (indirect2) ~24 bcm (KNMI indirect2)

Rekenregels

Rekenmethodes Uitleg over gebruik NLTH 

(geen uitleg NLPO)

Uitleg over gebruik NLPO

(versimpelde methode)5

Versimpelde en goedkopere 

engineering

Vallende objecten Beperkte richtlijnen voor 

rekenregels

Duidelijkere rekenregels Minder conservatieve toepassing

NPR voor vallende objecten

Definitie Near Collapse - NC is als >20% van gebouw 

instort

Minder conservatieve toepassing 

van Near Collapse definitie

Omrekenen Signficant Damage

naar Near Collapse

- NC = 1,33 x SD Betere toepassing vanwege meer 

ervaring constructeurs met SD

Verweking Geen rekenregels -3 Verdiepingsstudie over 

hoe verwerking mee te 

nemen verwerkt

Kans op verweking betekent niet 

automatisch near collapse; minder 

funderingmaatregelen nodig

Fundering Schade aan fundering betekent 

geen resterend draagvermogen

-3 Resterend draagvermogen 

van fundering 

meegenomen

Schade fundering betekent niet 

automatisch near collapse; minder 

funderingmaatregelen nodig

1. Hoogste PGA van KNMI en NAM kaart is leidend per locatie  2. KNMI kaart neemt de historische toe-/afname van de bevingsfrequentie mee, waardoor indirect het lagere gaswinningsniveau in 

2013-16 tov 2010-2015 meegenomen wordt   3. Het lijkt toegestaan om de uitkomsten van de geavanceerde studie over verweking en funderingen (door BICL / Calvi) toe te passen onder NPR2017 

(groen). Deze studie wordt op dit moment door NEN gereviewed en kan resulteren in een wijziging in de manier waarop onder NPR 2017 (wit) verweking en funderingen worden beschouwd

4. Nog geen gekwantificeerde onderbouwing beschikbaar van het effect van het gebruik van site response analyse (SRA) onder NPR 2015   5. Incl. Eurocode 8 en N2   Bron: NEN, NCG, KNMI
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NCG: NPR 17 lijkt aanzienlijk lichter, maar impact niet zeker tot zomer 2018

Per 1 juli 2017 is de (groene versie van de) NPR 9998:2017 beleidsmatig van toepassing verklaard. Deze NPR kent ingrijpende 

wijzigingen ten opzichte van de NPR 9998:2015: de bovenste 30 meter van de ondergrond is meegenomen, een nieuwe KNMI-kaart is 

verwerkt en er zijn andere (eenvoudigere) rekenmethodieken opgenomen. 

Een eerste impactanalyse bij introductie van de NPR 9998:2017 gaf de indicatie dat binnen de kern de versterkingsopgave 

waarschijnlijk niet substantieel verkleind wordt, maar dat de zwaarte van de ingrepen worden verkleind. Meer specifiek. 

• Met NPR 2015 dient 100% van de woningen te worden versterkt

• NPR 2017 toont een aanzienlijke reductie van de aardbevingsbelasting en daardoor van de versterkingsopgave. Dit betekent dat er 

minder maar ook minder zware versterkingsmaatregelen. De impact op de bewoners wordt aanzienlijk gereduceerd. 

• De prioriteit verschuift van Loppersum, Stedum & ‘t Zandt naar Overschild, Schildwolde & Woltersum. 

• Demping in de constructie en ondergrond heeft een belangrijke invloed op de mate van versterken. 

• Uit-het-vlak gedrag van metselwerk blijft een aandachtspunt in alle gevallen. Hiervoor zijn echter eenvoudige en minder 

ingrijpende maatregelen mogelijk die vanaf de buitenzijde zijn aan te brengen. Denk aan het koppelen van de spouwbladen 

(binnen- en buitenmuren) door spouwankers en spouwdonuts. 

Let wel er zijn nog geen berekeningen beschikbaar van gebouwen die doorgerekend zijn, deze worden rond de zomer van 2018 wordt 

verwacht. Dus bovenstaande verwachtingen moeten nog blijken uit de daadwerkelijke berekeningen en beoordelingen. 

• De bureaus die momenteel werken aan de engineering bevestiging echter niet dit beeld over de volle linie. Het is dus echt 

noodzakelijk de doorrekeningen af te wachten alvorens een conclusie kan worden getrokken over de verwachtingen. 

• Punt van aandacht is dat de verwachtingen op basis van de NPR 9998:2015 zeker niet waren dat alle huizen niet op norm zouden 

zijn, sterker nog dat dit maar een beperkt deel zou zijn. Dus de betrouwbaarheid van verwachtingen en de echte uitkomsten 

liggen tot nog toe redelijk ver uit elkaar. 

Bron: NCG
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NCG: verlaging van productie zal seismische dreiging verlagen, maar heeft
mogelijk alleen tijdelijk effect

SodM geeft aan dat: Om vanuit het oogpunt van individueel veiligheid met gerede kans te kunnen zeggen dat aan de geldende 

(tijdelijke) veiligheidsnorm van 10-4/jaar wordt voldaan, is het noodzakelijk om de productie te beperken tot 12 miljard Nm3/jaar. 

Daarnaast heeft het versterkingsprogramma tot doel om de huizen in Groningen op korte termijn dusdanig te verstevigen, dat binnen 

de nu gelden termijn van 5 jaar, alle gebouwen met een risico boven 10-5/jaar aan deze definitieve norm zullen voldoen.

De minister heeft weliswaar aangekondigd zo snel mogelijk naar 12 te willen en het is cruciaal om te weten op welke termijn dit kan. 

Voor de versterkingsopgave en reductie daarvan is het van belang om goed mee te wegen dat SodM aangeeft dat met 

productieverlaging aan de tijdelijke minimum norm van 10-4 wordt voldaan en versterken naar het niveau van 10-5 nog altijd 

noodzakelijk is en of al dan niet rekening wordt gehouden binnen de versterkingsoperatie met verwachte afname van het risico als

gevolg van afname van productie en binnen welke randvoorwaarden. Deskundigen als KNMI en NEN kunnen zeer behulpzaam zijn om 

daarvoor de inhoudelijke analyse voor op tafel te leggen om op basis daarvan tot een politieke afweging te kunnen komen. 

• Met verlaging wordt dus tijd gekocht, maar de versterkingsopgave blijft. 

• Verwacht mag worden dat verlagen van de kans – al dan niet tijdelijk – een bijdrage zal leveren aan de verkleining van de zwaarte 

van de ingrepen, maar ook het aantal gebouwen dat versterkt moeten worden. 

• Ontwikkelingen als deze zijn van een dusdanig grote impact dat nog eens wordt onderstreept dat het noodzakelijk is deze effecten 

in de KNMI-kaart en toekomstige actualisatie van de NPR 9998:2017 noodzakelijk is. NCG heeft de taak om jaarlijks daartoe een 

afweging te maken en die opdracht te geven. Het ligt voor de hand dat dit met deze ontwikkelingen leidt tot actualisatie. 

• Deze nieuwe KNMI-kaart kan als los element in de NPR 9998:2017 worden ingevoegd waardoor de effecten daarvan ook zijn 

weerslag krijgt op de geïnspecteerde woningen op grond van de NPR 9998:2017. De inspecties zijn in die zin dus een no regret

omdat die inzichten een plek kunnen krijgen in de engineering.

Bron: NCG
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SodM/NCG: risico effecten in verschillende scenario's

"Het positieve effect van deze maatregel zal 

waarschijnlijk gedurende 2 tot 4 jaar effect 

hebben. [..] Als gevolg van de doorgaande 

drukdaling zal de seismiciteit in de toekomst 

waarschijnlijk toch weer toenemen en 

daarmee ook de risico’s weer verhogen. […] 

De lange termijn ontwikkeling is echter 

omgeven door grote onzekerheden."

"Een deel van de opgebouwde spanningen kan 

bij een lagere snelheid van drukdaling 

langzaam wegvloeien zonder dat er sprake is 

van bevingen. In welke mate de snelheid van 

drukdaling invloed heeft, is nog steeds 

onderwerp van wetenschappelijk onderzoek 

en is nog niet eenduidig bepaald."

"Hierbij is er een redelijke kans dat 

uitsluitend met het volledig stoppen van de 

gaswinning ook op langere termijn wordt 

voldaan aan de normen voor veiligheid en het 

voorkomen en beperken van schade"

Hoe verandert het risico door 

winning naar 12 bcm te brengen?

Wat zou het bonuseffect voor de 

risico’s betekenen? 

Wat zou volledige afbouw 

betekenen? 

Bron: SodM rapport, figuren geïnterpreteerd door NCG
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Afbouw van gaswinning verlaagt de frequentie van bevingen per jaar en daarmee de kans op een hevige aardbeving

• Let op: de verwachte magnitude van de beving gaat echter niet omlaag (soms naar gerefereerd als "het effect")

NAM heeft een aantal productiescenario's doorgerekend, waarvan 4 scenario's relevant zijn om vandaag te bekijken:

• Scenario 1: Regeerakkoord, scenario 2: afbouw naar 12 bcm, scenario 3: afbouw naar 0 bcm zonder 

stikstoffabriek, scenario 4: afbouw naar 0 bcm met stikstoffabriek

NB: NAM heeft deze productiescenario's vastgesteld in december 2017 en doorgerekend in januari/februari

We analyseren scenario 2, 3 en 4 ten opzichte van scenario 1 op drie belangrijke indicatoren

• Aantal verwachte bevingen per jaar

• Maximale verwachte PGA

• Verwachte aantal versterkingen

NB: Deze resultaten zijn op basis van het HRA model van de NAM. TNO valideert en bouwt dit model na. Deze 

validatie zal naar schatting nog enkele maanden duren.

NAM heeft in december aantal scenario's doorgerekend om effect op risico te 
kunnen inschatten
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Afbouwscenario's kunnen tot ~75% verkleining van opgave leiden

Kengetallen Regeerakkoord Afbouw naar 12 BCM

Afbouw naar 0 BCM

zonder fabriek

Afbouw naar 0 BCM 

met fabriek

2018-2022 2023-2027 2018-2022 2023-2027 2018-2022 2023-2027 2018-2022 2023-2027

Verwachte aantal bevingen per jaar 18 21

Vergelijkbaar met scenario 

"Afbouw naar 0 BCM zonder

fabriek" in de periodes

2018-2022 en 2023-2027

18 16 15 9

Kans, per jaar, op een beving van >3.6 15.4% 18.0% 15.2% 14.3% 13.1% 8.1%

Kans, per jaar, op een beving van >4.0 6.3% 7.5% 6.3% 5.9% 5.2% 3.3%

Kans, per jaar, op een beving van >5.0 0.4% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2%

Max. PGA in het bevingsgebied 0.176 0.189 0.176 0.189 0.180 0.142

# objecten < 10-4 norm (o.b.v. 90% 

waarschijnlijkheid)
153 202 154 117 115 0

# objecten < 10-5 norm (o.b.v. 50% 

waarschijnlijkheid)
1819 2876 1869 1713 1178 465

# objecten <  10-5 norm (o.b.v. 90% 

waarschijnlijkheid)
7438 9594 7590 6737 5746 2572

Verschil in opgave vs. Regeerakkoord - - ~0% -30% -25% -75%

Source: NAM

NB: Om al deze kengetallen zitten 

bandbreedtes van onzekerheid
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Omschrijving Nationaal Bestuurlijk Overleg - Bestuurders 
Voorzitter E.D. Wiebes
Notulist 

Vergaderdatum en -tijd 4 april 2018, 17.00 uur - 18.00 uur
Locatie Provinciehuis Groningen

Pagina 1 van 3 

Directoraat-generaal 

Bedrijfsleven & Innovatie 

Directie Regio 

Behandeld door 

 

minez.nl

Datum 

2 april 2018 

Kenmerk 

DGBI-DR / 18056726 

Bijlage(n) 

1. Opening en mededelingen

- U kunt de deelnemers welkom heten bij het Nationaal Bestuurlijk Overleg.

2. Mededelingen

- U kunt vragen naar eventuele mededelingen. U kunt aangeven dat er
vanuit het Rijk geen mededelingen zijn.

3. Verslag NBO 6 december 2017

- PM Status van verslag wordt nagevraagd.

4. Addendum op de MJP-Brief

In de aanloop naar dit NBO hebben de regiobestuurders in hun schriftelijke 
reacties op het concept-addendum duidelijk gemaakt vast te willen houden aan 
voortzetting van de inspectie- en versterkingsoperatie zoals voorgesteld door de 
NCG. Dit geldt ook voor de Provincie, hoewel die aangeeft de mogelijkheid open te 
willen houden om de uitkomsten van de Bestuurlijke Tafel op enig moment te 
verwerken in het versterkingsproces.  

Naar aanleiding van de aankondiging van de verlaging van de gaswinning naar nul 
zijn er andere reacties gekomen vanuit de bestuurders. Zij steunen u in uw besluit 
de gaswinning te verlagen en enkelen hebben aangegeven de versterkingsoperatie 
opnieuw te bezien. Het definitieve standpunt van de verschillende bestuurders is 
nog niet bekend.   

• U kunt de partijen aan tafel vragen of zij bereid zijn hun standpunt t.a.v.
het addendum te heroverwegen in het licht van het besluit van het kabinet
tot een afbouw naar nul in de komende 12 jaar.
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In de algemene bespreking van het addendum kunt u de volgende redeneerlijn 
hanteren: 

- De huidige versterkingsoperatie is gebaseerd op de seismische risico’s van 
een langjarige winning op een hoger niveau, waarbij huizen voor hun 
gemiddelde levensduur versterkt worden.  

- De veiligheidsrisico’s gaan in rap tempo naar beneden; we zitten over vier 
jaar al op 7 bcm in een koud jaar en 4 bcm in een gemiddeld jaar.  

- De daling van de gaswinning betekent iets voor het risico: 
o We kijken niet meer naar langjarige risico’s. 

o We hoeven niet meer te kijken naar langjarige versterking. We 
hoeven niet meer te versterken voor 50 jaar, maar voor veel 
minder jaren.  

- Dus we moeten op een geheel andere manier tegen de versterkingsopgave 
gaan kijken.  

- De NPR is gebaseerd op een winningsniveau ver boven de 20, maar we 
zitten binnen 4 jaar al onder de 12.  

- Er blijven kwetsbare huizen, en die moeten zo snel mogelijk geïdentificeerd 
worden. En er zal gezamenlijk besloten moeten worden welke maatregelen 
genomen moeten worden totdat het risico aanvaardbaar is.  

- Tegen de achtergrond van een scherpe daling van de gaswinning en de 
definitieve beëindiging in het vooruitzicht, heeft u van het kabinet niet het 
mandaat gekregen om, de inspectie- en versterkingsoperatie ongewijzigd 

door te zetten. 
- Het kabinet heeft KNMI, TNO, SodM en de NEN commissie opdrachtgegeven 

om de gevolgen van de verlaging van de gaswinning op veiligheid te 
onderzoeken. Daarnaast heeft het kabinet de NCG opdracht gegeven te 
onderzoeken welke huizen het meest kwetsbaar zijn. Deze huizen zouden 
nu eerst geïnspecteerd moeten worden.   

 

Desgevraagd kunt u het volgende opmerken over de batch 1588.   
- Onverkorte versterking van 1.588 is geen zinvolle investering: deze huizen zijn 

berekend aan de hand van de NPR-2015 met risicokaarten die:  
o uitgaan van een veel hogere en langduriger gaswinning; en 
o grote onzekerheden kennen, die inmiddels fors zijn verkleind.  

- Ik acht het niet verantwoord om deze omvangrijke operatie in gang te zetten 
op basis van gegevens waarvan we weten dat deze nu niet meer actueel zijn.  

 
Indien het addendum inhoudelijk nader wordt besproken, zal worden gesproken 
over de bersluitpunten. Desgevraagd kunt u daar als volgt op ingaan.  

1. Ambitie vasthouden voor het  inspecteren van 5.000 woningen in 2018. 
o Inspecteren op zich zou geen ambitie moeten zijn. Het gaat 

erom dat de Groningers veilig zijn.  

o De gevolgen van de verlaging van de gaswinning op deze 
veiligheid moeten eerst nader onderzocht worden. Tot die tijd 
wenst het Rijk geen onomkeerbare stappen te nemen.  

o Inspectie kan doorgezet worden, maar niet op basis van een 
vooraf vastgestelde norm.  

2. De invulling van de concrete adressen voor Q2 
o Het Rijk kan instemmen met de inspecties van deze woningen. 

Onomkeerbare stappen kunnen echter niet genomen worden, 
dus daarom wordt gepleit voor ‘open inspectie’. Hiermee wordt 
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 voorkomen dat er onomkeerbare stappen worden genomen in 
de inspectie, zonder dat de gevolgen van de verlaging van de 
gaswinning bekend zijn.  

3. De invulling van de adressen voor Q3-Q4 
o Hier kan nu nog geen beslissing over genomen worden. Nader 

onderzoek zal moeten uitwijzen wat de meest kwetsbare 
huizen zijn. Onderzoek is uitgevraagd door kabinet bij NCG. 

4. Q3 en Q4 vaststellen op 19 april en 12 juli.  
o Ten tijde van deze vaststellingsmomenten is het onderzoek 

naar de gevolgen van de gaswinning op de veiligheid nog niet 

afgerond. Het Rijk verzoekt daarom het vaststellingsmoment 
uit te stellen.  

5. Toepassen van kaders conform eerdere MJP-Brief 
o Gezien de herziening van de versterkingsopgave kan het Rijk 

hier niet mee instemmen.  
6. Inspecteren conform NPR 2017. 

o Het Rijk kan alleen instemmen met de open inspecties. Dat kan 

niet gedaan worden met de NPR 2017 omdat de gevolgen van 
de verlaging van de gaswinning op de veiligheid hier niet in 
meegenomen zijn.  

7. Instemmen met overige uitgangspunten MJP-brief. 
o De versterkingsoperatie moet nader herzien worden. De 

uitgangspunten uit de MJP-brief bieden geen ruimte voor deze 

herziening.  
 

5. Rondvraag 
 

- U kunt vragen of één van de leden van het bestuurlijk overleg behoefte 
heeft aan een rondvraag 

 

6. Sluiting 
 

- U kunt de vergadering sluiten.  
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Overbruggingsperiode: wat doen we wel en wat wordt opgeschort? 

Kabinetsbrief d.d. 29 maart 2018. 

In een brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 29 maart 2018, betreft  
“Gaswinning Groningen”, deelt het kabinet mee dat de gaswinning uit het Groningenveld 
op zo kort mogelijke termijn volledig beëindigd wordt. 
De beëindiging gaat in grote stappen. Op zijn laatst per oktober 2022, maar mogelijk al 
een jaar eerder, daalt het gaswinningsniveau tot onder de 12 mld Nm3. Afhankelijk van 
het effect van de verschillende maatregelen kan het winningsniveau vanaf oktober 2022 
dan fors lager uitvallen. In de jaren daarna komt de nul in zicht. 

Het kabinet laat weten dat de veiligheid zeer sterk verbeterd door het wegnemen van de 
oorzaak van de onveiligheid, maar niet onmiddellijk. Er zal met deskundigen en de regio 
overleg plaats vinden hoe  daarmee om te gaan in de overbruggingsperiode. 

Om te weten hoeveel veiliger, heeft het kabinet opdracht gegeven aan KNMI, SodM, 
TNOP en NEN om de noodzakelijke analyses en berekeningen zo snel mogelijk uit te 
voeren. Vóór de zomer wil het kabinet helderheid hebben over de 
veiligheidsvooruitzichten en de betekenis daarvan voor de versterkingsopgave. 
De verbeterende veiligheidsvooruitzichten zullen consequenties hebben voor de 
versterkingsopgave. Op basis van de analyses vindt overleg plaats wat dit betekent voor 
de lopende versterkingsoperatie en welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid in de 
komende periode te garanderen. Het is evident dat onveilige huizen snel moeten worden 
versterkt. Het kabinet wil overige onomkeerbare stappen opschorten tot er meer 
duidelijk is over de veiligheid. 

Het vorenstaande maakt duidelijk dat er niet onmiddellijk een verbetering van de 
veiligheid optreedt. Het effect van de halvering treedt in oktober 2022 op, zo mogelijk in 
2021. In lijn met het SodM advies gaat het niet uitsluitend over de halvering, maar wordt 
de winning verder afgebouwd. Daarmee wordt voorkomen dat in de toekomst de 
seismiciteit toch weer zou toenemen en daarmee ook de risico’s weer verhogen. Helder 
is ook dat er sprake is van een na-ijleffect ook na beëindigen van de winning (in de NAM 
presentatie Seismische Dreigings- en Risicoinschatting voor Groningen, maart 2018 
wordt uitgegaan van minimaal vijf jaar). 

De eerste jaren zal er geen directe verbetering optreden, daarna wordt het 
veiligheidsvooruitzicht bepaald door het besluit van het kabinet. Het kabinet spreekt 
over een overbruggingsperiode en het opschorten van voorgenomen stappen. Het 
kabinet heeft advies gevraagd over het veiligheidsvooruitzicht en geeft aan daarop te 
willen anticiperen. 

In het vervolg van deze notitie wordt stil gestaan bij I&E’s die hebben plaats gevonden en 
wat daarmee te doen. 

296a



 2 

 
 
 
Versterking: inspectie, engineering, versterkingsadvies. 

 
       Basis: NPR 9998: 2015 (groen of wit). 
 
       In uitvoering of in voorbereiding 

• Convenant corporaties-NAM: 1.650 woningen (versterken + nul-op-de-meter),  
waarvan als eerste pilot 175 uitgevoerd en 350 uitgevoerd/in uitvoering (als 
onderdeel van de 1.463), 

• Scholenprogramma: scholen in de 0,2 pga/contour of direct aansluitend: eerste 
scholen zijn opgeleverd 

• Dorpshuizen binnen de 0,2 contour: specifiek programma dat in uitvoering is. 
• Heft in eigen hand (50 panden, waarvan een derde in uitvoering) 
• Eigen initiatief (200 panden) 
• Zorg (71 complexen waarvan 2 in voorbereiding van uitvoering) 

 
In uitvoering : 
 
1.467 versterkingsadviezen in de gemeenten Appingedam, Loppersum, Ten Boer en Midden-
Groningen: bewoners zijn geïnformeerd over het versterkingsadvies en de uitwerking 
daarvan in een definitief ontwerp heeft plaats gevonden of is gaande. 
Daarnaast zijn er een aantal projecten die zijn opgestart door NAM/CVW en die inmiddels 
onder de regie van de NCG worden voorbereid voor definitieve uitvoering (b.v. Fazantenhof 
in Ten Boer, diverse CC2/CC3 panden in Loppersum en Midden-Groningen). 
 
Besluit 
De lopende projecten – waarover reeds met de bewoners/eigenaren is gecommuniceerd – 
worden voortgezet. 
 
Versterkingsadviezen beschikbaar 
  
1.588 versterkingsadviezen zijn gereed in de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Ten Boer en 
Midden-Groningen (Overschild).  Bewoners zijn geïnformeerd dat zij het versterkingsadvies 
in april van 2018 ontvangen. Het gaat hier in hoofdzaak om rijtjes woningen en gestapelde 
bouw (uitzondering Overschild in de gemeente Midden-Groningen).   
Deze versterkingsadviezen zijn gebaseerd op de NPR 9998:2015 en daarbij is rekening 
gehouden met een drietal onzekerheden: NeHoBo vloeren (verdieping), verweking en 
betonoplangers bij funderingen. In totaal betreft het de volgende gebouwen. 

- Funderingen꞉ met betonoplangers 118 in Appingedam, 40 in Delfzijl en 18 in Ten 
Boer. 

- Nehobo꞉ 45 in Ten Boer. 
 
Bij 221 woningen komen de Nehobo en betonoplangers voor. Er is geen combinatie van de 
drie onzekerheden. 
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Vanwege het ontbreken van definitieve uitspraken vallen deze 211 in de categorie het-
zekere-voor-het-onzekere-nemen. In de gevallen waarin een of meerdere van deze zaken 
aan de orde zijn betekent dit in de regel dat daardoor deze panden in de categorie 
sloop/nieuwbouw terecht komen. 1 

-  
Het kabinet heeft in de brief van 29 maart 2018 meegedeeld dat de gaswinning uit het 
Groningerveld op zo kort mogelijke termijn volledig wordt beëindigd. Op zijn laatst per 
oktober 2022, maar mogelijk al een jaar eerder, daalt het gaswinningsniveau tot onder de 12 
miljard Nm3. Afhankelijk van  het effect van de maatregelen wordt vanaf oktober 2022 een 
daling voorzien naar 7,5 miljard Nm3 en mogelijk fors minder. In de jaren daarna wordt de 
gaswinning helemaal afgebouwd tot nul. 
 
In het SodM advies is zichtbaar – op basis van de brief van de NAM van 17 januari 2018 -  dat 
bij een winning van 12 miljard Nm3 de kans op een beving met een magnitude > 3,6 
ongeveer 10% bedraagt en dat bij een winning onder de 7 miljard Nm3 de kans ongeveer 5% 
is. In de conclusies van dit advies  wordt vermeld dat om aan de tijdelijke veiligheidsnorm 
van 10-4./aar te voldoen, het noodzakelijk is om de productie te beperken tot 12 miljard 
Nm3/jaar. “Daarnaast heeft het versterkingsprogramma tot doel om huizen in Groningen op 
korte termijn dusdanig te verstevigen, dat binnen de nu geldende termijn van vijf jaar, alle 
gebouwen met een risico boven de 10-5/jaar aan deze definitieve norm zullen voldoen.”. 
 
In de brief van 29 maart 2018 meldt het kabinet dat er een opdracht is verstrekt aan KNMI, 
SodM, TNO en NEN om noodzakelijke analyses en berekeningen te maken wat het positief 
effect is van een sterk verminderde gaswinning op het veiligheidsrisico voor de bewoners 
van het aardbevingsgebied. Het kabinet wil nog voor de zomer helderheid hebben over de 
veiligheidsvooruitzichten en de betekenis voor de versterkingsopgave. Evident onveilige 
huizen moeten snel worden versterkt, maar het kabinet wil overige onomkeerbare stappen 
opschorten tot er meer duidelijkheid is over de veiligheid. 
 
De panden die onderdeel uitmaken van 1.588 zijn alle voorzien van een versterkingsadvies 
en moeten versterkt worden (voldoen niet aan de NPR 9998:2015). Het gaat in deze eerste 
badges om de “zwakste” woningen  - vooral rijtjes en gestapelde bouw gelegen in de “ kern” 
van het gebied – die in ieder geval versterkt dienen te worden (ook zonder de “extra” 
maatregelen op basis van het zekere-voor-het-onzekere bij de 211 woningen waar dit 
speelt). 
 
Alternatieven voor besluitvorming. 

1. Aangekondigd is dat de versterkingsadviezen nu aan de bewoners bekend gemaakt 
zullen worden. Gelet op de uitkomst – panden voldoen niet aan de veiligheidsnorm – 
en de conclusie dat dit ook de komende jaren zal gelden, worden deze 
versterkingsadviezen in uitvoering genomen. 

 
1 Meerjarenprogramma brief, 7 december 2017: “Totdat antwoorden van de NEN-commissie beschikbaar zijn, past CVW 
versterkingsmaatregelen toe die een conservatieve en daarmee zekere interpretatie van de norm zijn waarmee veiligheid moet worden 
gewaarborgd.”. 
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2. Gegeven de nieuwste ontwikkelingen is er geen reden om nog langer uit te gaan van 
het nemen van maatregelen voor de 211 gebouwen gebaseerd op het zekere-voor-
het-onzekere. De oorspronkelijke va’s worden gecommuniceerd en in voor de 211 
wordt er herberekend en het geheel wordt daarna in uitvoering genomen. 

3. In afwachting van het gevraagde advies van KNMI-SodM, TNO en NEN worden de 
va’s opgeschort en worden de bewoners geïnformeerd dat dit het geval zal zijn en dat 
aan de hand van de besluitvorming over genoemd advies zal worden bepaald wat de 
verdere aanpak zal zijn. 

Geadviseerd wordt om langs de lijn van alternatief 2 te opereren. 
 
In afwachting van de versterkingsadviezen 
 
Op basis van de NPR 2015 is nog een derde badge geïnspecteerd (1.581). Deze panden 
bevinden zich in Delfzijl (Holwierde en Tuikwerd), Appingedam (Opwierde en Tjamsweer), 
Eemsmond (Uithuizermeeden, Uithuizen, Zandeweer en Kantens), Loppersum (’t Zandt, 
Zeerijp,  Loppersum, Middelstum, Stedum), Ten Boer (, Ten Boer, Woltersum en Lageland) 
en Midden-Groningen (Slochteren en Schildwolde) De engineering daarvan loopt nog. 
Gegeven de eerdere uitkomsten kan de vraag worden gesteld of niet op voorhand kan 
worden geconcludeerd dat deze uitkomsten – gegeven de soorten van woningen: rijtjes, 
gestapelde bouw in dezelfde dorpen/wijken – gelijk zullen zijn. Indien alternatief 2 wordt 
gekozen is het voor de hand liggend om ook voor deze badge dat als referentie te nemen. 
Het gaat om delen van dorpen en wijken waarin gelijke woningen staan en waarin dan geen 
onderscheid zal worden aangebracht. Ook als de versterkingsoperatie anders ingericht zal 
worden, dient de vraag onder ogen te worden gezien of er in stedenbouwkundige opzicht 
aandacht is geweest voor  de samenhang. 
Het is aan te bevelen ook deze badge op dezelfde wijze te beschouwen. De beperkte I&E 
capaciteit kan effectiever worden ingezet voor situaties waarin de NPR 9998:2017 wordt 
gehanteerd voor veelal vrijstaande woningen. NeHoBo vloeren (verdieping), verweking en 
betonoplangers bij funderingen kunnen hier sowieso vervallen omdat de verwachting is dat 
deze dan met goedgekeurde technische oplossingen worden weggenomen. 
 
Besluit 
 
Om de derde badge NPR 9998:2015 te baseren op de uitkomst van de 1.588 en 
dienovereenkomstig vorm te geven. Uitgangspunt is dat NeHoBo vloeren (verdieping), 
verweking en betonoplangers bij funderingen geen rol meer spelen omdat die worden 
weggenomen met technische oplossingen. 
 
NPR 9998:2017 (groen of wit). 
 
Inmiddels zijn er 3.260 inspecties uitgevoerd met de groene versie van de NPR 9998-2017. 
De eerste resultaten van de engineering van woningen gespreid over het gebied van de 0,2 
pga contour worden rond de zomer 2018 verwacht. De algemene verwachting is dat de 
uitkomst hiervan laat zien dat er minder versterking en minder intensieve versterking nodig 
zal zijn. 
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Vóór de zomer wil het kabinet helderheid hebben over de veiligheidsvoorschriften en de 
betekenis voor de versterkingsopgave. Verwacht mag dus worden dat dit inzicht voorhanden 
is wanneer de eerste resultaten van de engineering op basis van de NPR 9998:2017 
beschikbaar zijn. 
 
De inspecties in het 1e en 2e kwartaal 2018 vinden plaats op grond van de NPR 9998:2017. 
Het gaat om 1.250 inspecties per kwartaal (2.500 1e en 2e kwartaal 2018). 
 
Besluit 
Het advies van het KNMI, SodM, TNO en NEN zal afgezet worden tegen de resultaten van de 
eerste va’s op grond van de NPR 9998:2017. Het is gewenst dat in dit advies wordt 
aangegeven op welke wijze de veiligheidsvooruitzichten zich daartoe verhouden en de wijze 
waarop de nieuwste inzichten – zonder ingrijpende rekenexercities – verwerkt kunnen 
worden in de va’s op grond van de NPR 9998:2017. 
 
Voor het 3e en 4e kwartaal 2018 staan nog 2.500 inspecties op het programma. Gegeven de 
nieuwe ontwikkeling verdient het de voorkeur om eerst als de engineering een aanvang 
neemt te bepalen op grond van welke norm dit zal geschieden. Verwacht mag worden dat in 
het advies de NEN een aanduiding zal geven van de wijze waarop de 
veiligheidsvooruitzichten verwerkt zullen worden in de NPR, zodat de betekenis voor 
versterkingsopgave daarmee duidelijk wordt 
Besluit 
De engineering van de panden die worden geïnspecteerd vanaf het 3e kwartaal 2018 zal 
plaats vinden op basis van een norm waarin de nieuwste veiligheidsvooruitzichten zijn 
verwerkt. De norm zal worden bepaald op het moment dat de engineering wordt gestart. 
 
Inspecties 
 
In het SodM advies is de volgende passage aan te treffen: “De aard van de analyse van de 
NAM brengt met zich dat we wel een inschatting kunnen maken van hoeveel gebouwen een 
te hoog risico hebben, maar dat niet precies duidelijk is om welke gebouwen het gaat. Alleen 
op basis van gerichte inspecties kunnen deze gebouwen worden geïdentificeerd. Als het 
resultaat van de variatie in de ondiepe ondergrond, en het opslingerend effect dat slappe 
bodem met zich meebrengt, is daarentegen wel bekend dat deze gebouwen zich niet op één 
specifieke locatie concentreren, maar zich in een groter gebied kunnen bevinden..”. 
 
Ook de NAM geeft in haar dreigings en risico inschatting aan  dat de statistische benadering 
met zich mee brengt dat het getal met 3 vermenigvuldigd dient te worden en dat vervolgens 
3 x dat aantal gebouwen moet worden geïnspecteerd op bij de juiste gebouwen uit te 
komen. 
 
De HRA van NAM doet uitspraken over aantallen te versterken woningen op basis van 
typologieën en statistiek. In de praktijk blijkt tot nu toe dat inspectie noodzakelijk is. In 
oudere bouw zijn in de loop der jaren veel aanpassingen gedaan, waardoor de woning zich 
anders gedraagt dan op basis van tekeningen verwacht wordt en dat de statistische 
benadering van NAM niet altijd een complete selectie vindt van gebouwen die moeten 
worden geïnspecteerd en versterkt. Van belang is wel om kennis te nemen van de resultaten 
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van de uitkomsten van I&E voor meerlaagse bouw. Mogelijk dat de daaruit geconstateerde 
risico’s het noodzakelijk maken om bepaalde typen meerlaagse bouw versneld te 
inspecteren. 
 
 
Besluit 
Het inspectieprogramma voort te zetten na het tweede kwartaal 2018, tenzij nieuwe 
inzichten t.a.v. risicovolle typen zoals wellicht bij meerlaagse bouw een sneller hervatting 
vergen. 
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 Vandaag is er ook een stuk door de NCG aan de regio verspreid over de 

versterkingsoperatie. Daarin is nog geen rekening gehouden met de 

ontwikkelingen naar aanleiding van de brief. Het is onduidelijk waarom. Dit wordt 

meegenomen in het gesprek tussen de minister en de NCG. 

 

3. Terugkoppeling ministerraad 

 

geeft aan dat in de ministerraad zorg was over de haalbaarheid van het 

terugbrengen van de versterkingsopgave en de rol die de NCG hierin speelt. Dat is 

de reden dat in de laatste wijzigingen van de brief enkele piketpalen zijn geslagen 

met betrekking van de voortgang van de versterkingsoperatie.  

 vraagt welk escalatiemodel voorhanden is, in het geval de NCG of andere 

partijen de komende weken een heel andere koers dreigen te varen. 

 geeft aan dat de Commissaris van de Koning Paas zijn steun heeft 

uitgesproken voor de ingezette lijn en zich inzet om de regio mee te krijgen. Het 

krachtenveld blijft echter zodanig complex dat het altijd anders kan lopen. Als het 

niet lukt om via de Paas de regio achter het besluit te krijgen dan zal de minister 

zelf in moeten grijpen. 

Een ingewikkeld punt daarbij is dat er ook zeer verschillende beelden bestaan over 

de regionale plus bovenop de versterking. Ook daarin moet de regio nog worden 

meegenomen. 

Voorlopig is de inzet gericht op het voorkomen van een conflict met de regio. Dat 

gebeurt door op inhoud het gesprek te voeren over risico’s en versterking. De 

NCG heeft daarin een belangrijke rol en daar worden met hem afspraken over 

gemaakt. Daarbij is weer ingewikkeld dat de rol van de NCG soms niet helemaal 

past bij het proces zoals het Rijk dat voor zich ziet. Het meest recente stuk dat is 

gedeeld met de regio is daar een voorbeeld van. Ook hier wordt een gesprek met 

hem over gevoerd. 

 

Op dit moment zijn het risico op bestuurlijke onvrede en het risico op (het 

vastklikken van) hoge kosten voor versterking de voornaamste risico in het 

bovengronds dossier. Er wordt inhoudelijk gestuurd op deze risico’s maar ook de 

rol van de NCG moet nog worden bezien. 

Van belang is dat het vastklikken van de volgende batches niet kan zonder 

voorafgaande goedkeuring van de ministerraad. Het weigeren van die 

goedkeuring is het uiterste instrument voor escalatie maar de intentie is om het 

niet zo ver te laten komen. 

 

: De minister van Financiën heeft de volgorde van de prioriteiten duidelijk 

gesteld: 1. Veiligheid, 2. Leveringszekerheid en daarna de financiële kosten. Dat 

betekent dat veiligheid en leveringszekerheid moeten worden geborgd op een 

financieel verstandige wijze. De NCG heeft daar ook een rol in. 

Ook het verzoek om geïnformeerd te blijven over de ontwikkeling van de 

verwachtingen over de kosten in het versterkingsdossier 

Aanvullende vraag is nog of de stijging van de gastarieven, zoals aangekondigd in 

de brief, via een aanvullende wettelijke regeling moeten worden geregeld? 
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 : De tariefstijging voor de stikstofcentrale wordt in het lopende 

wetsvoorstel meegenomen. De tariefstijging ten behoeve van de ombouw van de 

industrie lijkt minder geschikt om in dit wetsvoorstel mee te lopen. Voor dit punt 

wordt nog onderzocht of de tariefstijging via de ACM gaat of via een wettelijke 

regeling. 

: Bij teruglopend gasgebruik zal het tarief per gebruik(er) naar verwachting 

stijgen. Ergens zal er een grens worden getrokken over de redelijke bijdrage die 

nog per gebruiker kan worden gevraagd. Heeft EZK al een visie hoe hier mee om 

te gaan? 

: Hier gaan we naar kijken. Er komt een analyse van de effecten op de 

gastarieven tot einde van de gaswinning. 

 

: In de ministerraad is besproken dat het geld voor de regionale plus komt 

uit het bestaande potje van 100 miljoen voor de regio. Als er aanvullend budget 

wenselijk is dan moet dat nog apart worden besloten in de ministerraad. 

 

: Het wetsvoorstel voor wijziging van de Mijnbouwwet is direct na de 

ministerraad ter consultatie gegaan. Nu is het wachten op de reacties. 

 

: Hoe staat het met de opdrachtverlening aan de vaste adviseurs voor het 

inschatten van de gevolgen voor de veiligheid? Daarbij is het van belang dat de 

adviseurs vanuit eenzelfde feitelijke basis adviseren zodat daar geen ruis ontstaat. 

. Er wordt nu gewerkt aan een heldere opdrachtverlening. De 

inschatting is dat voor de zomer een advies ligt. 

: Voor het Staatstoezicht op de mijnen is het lastig dat hen wordt gevraagd 

om een advies in afstemming met andere partijen. Normaal gesproken geven zij 

vanuit hun wettelijke rol alleen advies. 

Wouters: In de loop van deze week wordt de adviesvraag rondgestuurd in het 

BOG voor een schriftelijke ronde. 

Nog een bijzondere ontwikkeling is dat TNO zich na de ministerraad melde met 

een alternatief voor de nieuwe stikstoffabriek. Dit alternatief wordt nog nader 

bezien. Op zich is het wenselijk om alternatieven voor de kostbare fabriek te 

beschouwen. Dit moet echter niet tot hernieuwde discussie leiden over het 

genomen besluit daarom eerst achter de schermen met TNO bekijken of dit een 

serieus alternatief is. 

 

4. Notulen vorige vergadering d.d. 4 april 2018 

Geen opmerkingen 

 

5. Onderhandelingen met de Shell en Exxon 

 geeft een toelichting op de voortgang van de onderhandelingen. 

Die gaan in drie blokken. Ten eerste heeft de consultatieversie van het 

wetsvoorstel veel comfort gegeven aan de olies dat we er wat betreft de juridische 

exposure uit kunnen komen. 

Het akkoord op hoofdlijnen vordert gestaag. 

De afspraken over de afdrachtensystematiek en de toekomstbestendigheid van de 

NAM worden nu spannend. Door het besluit over de gaswinning verkleinen de 
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 marges aanzienlijk. De mogelijkheid om op het oorspronkelijke mandaat uit te 

komen worden daardoor kleiner. Morgen bespreekt  met de directeuren 

een gewijzigd voorstel op dit punt. Het risico bestaat dat de olies omslaan naar 

een voorkeur voor een operator-model.  

: Het mindere onderhandelingsresultaat heeft ook tot gevolg dat er geen 

plus voor de regio kan worden uitonderhandeld. Er worden ook geen 

bovenwettelijke afdrachten meer verwacht. Het idee van een operatormodel is 

onderzocht door KPMG en op goede gronden afgeraden. In een dergelijk model 

gaan ook veel historische risico’s over naar de Staat terwijl hier grote 

onzekerheden op bestaan. Inzet moet zijn om dit te voorkomen. 

 zal aan FIN en AZ terugkoppelen hoe de bespreking met de directeuren is 

verlopen. Als het mandaat uit zicht raakt moet er worden geschakeld om een 

aanvullend mandaat af te stemmen. 

De indruk is wel dat ook de olies belang hebben bij het afronden van deze 

gesprekken. 

 

: Tot de gasbrief was er veel druk vanuit de olies op het afronden van de 

onderhandelingen, hoe staat dat nu? 

: Dat is lastig te voorspellen. Het kan zijn dat we net op mandaat 

kunnen afronden, dat kan snel gaan. Als de olies gaan inzetten op een 

operatormodel dan gaat het langer duren. 

: Een voordeel van temporiseren is dat we de ontwikkelingen in de regio 

kunnen aanzien. Dat neemt iets van de onzekerheid over de omvang van de 

versterkingsoperatie weg. De indruk is dat de olies nu aan het rekenen zijn op het 

afbouw scenario.  

Aandachtspunt is dat als de olies aansturen op arbitrage de Staat er niet goed 

voor staat. 

 

: Worden de kleine velden betrokken in de onderhandelingen? 

: Nee. De olies hebben dat in het begin wel geprobeerd om te 

betrekken door die activiteiten uit de NAM te halen. Dat doet echter afbreuk aan 

het vermogen van de NAM om de risico’s te dragen. Daarom afgewezen door de 

Staat. 

 

6. Rondvraag 

 

: op welke termijn kan het gesprek over positionering van de NCG 

worden gestart en wordt BZK daarbij betrokken? 

: Dit wordt door opgepakt. Waarschijnlijk goed om na de 

volgende ronde bestuurlijke tafels hier intern over na te denken. Het verzoek aan 

Wouters om hiervoor een proces te ontwikkelen en BZK hierbij te betrekken. 

 

: de minister-president is morgen in Groningen voor enkele gesprekken. Er 

wordt geen media-aandacht aan gegeven. 

 

: Kan er een risico-overzicht worden gemaakt met beheersmaatregelen? 
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 : Een dergelijk overzicht is een goed idee. Verzoek aan de trekkers van 

de verschillende sporen om een overzicht van risico’s plus de beschikbare 

beheersmaatregelen aan te leveren bij Smolders. 

 

: In het volgende BOG komt een notitie over de schade-afhandeling. Ook 

hiervoor wordt gedacht aan een wettelijke regeling. Daarbij wordt ook gekeken 

naar organisatorische punten (welk orgaan beslist over de schade en voert uit). 

Dit heeft mogelijk enige overlap met het gesprek over de toekomst van de NCG. 

 

7. Sluiting 
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adresniveau beschikbaar is, omdat instemming van de verschillende partijen die
genoemd worden niet per se volgtijdelijk is (en het ook dus om verschillende
woningen kan gaan). Dat zou wat betekenen voor de toegevoegde waarde van
deze uitsplitsing voor de besluitvorming.
 

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Waar hebben bewoners inmiddels

ingestemd met versterkingsaanpak?

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Waar heeft onafhankelijke validatie

plaatsgevonden van het versterkingsplan?

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Waar heeft lokale stuurgroep

inmiddels ingestemd met gebiedsversterkingsplan?

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Waar geeft NAM ingestemd met het

versterkingsplan?

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Waar hebben College van B&W met

/ in relatie tot het versterkingsplan ingestemd?

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Waar heeft de directeur-bestuurder

corporatie ingestemd met het versterkingsplan?

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Welke projecten zijn contracten met

bouwbedrijven gesloten en waar (nog) niet?

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Hoe kunnen we de batches

clusteren in onomkeerbaar en wel te stoppen?

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Wat is de maximale

versterkingscapaciteit in de regio (meer de aanbodkant)?

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Budgettaire implicaties.

Bij vragen of behoefte aan nadere toelichting, weet ons te vinden.
 
Groet,





Dep. VERTROUWELIJK 

 

 (AZ),  

 (BZK),  

(FIN)  

Omschrijving Strategisch overleg Groningen 10 april 
Voorzitter  
Vergaderdatum en -tijd 10 april 2018, 10.00 uur - 11.30 uur 
Locatie EZK, Overlegkamer 1e C-noord (10p) 
Aanwezig 

 

(AZ),  

 

(BZK),  (FIN)  
Afwezig  
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Vergaderpunten 

1. Opening

2. Notulen vorige vergadering d.d. 10 april 2018

Geen opmerkingen 

3. Terugkoppeling bestuurlijke tafel

 geeft een terugkoppeling. De bestuurlijke tafel ging goed. Wel 

onverwacht dat daarna de burgemeester van Loppersum bij Nieuwsuur nog 

afweek van de communicatielijn.  

Komende overlegronde in twee dagen 19 en 23 april. Deze week vinden van alle 

experttafels de laatste ronde plaats. Doel is om afrondend advies te geven aan de 

bestuurlijke tafel. 

Vrijdag gaat er een advies aan de minister in de tas met de inzet tijdens het 

bestuurlijk overleg. Inschatting is dat we er voor het schadefonds uit gaan komen 

met de regio. Het resterende punt is exclusiviteit maar daar gaat Rijk niet op 

bewegen. 

Governancetafel wordt uitgesteld tot meer duidelijkheid is over opzet en omvang 

van de versterkingsoperatie. 

Versterken valt uiteen in twee punten. De voorlopige aanpak (batches) en de 

wijziging van de versterkingsoperatie naar aanleiding van de verminderde 

winning. 

Voor de toekomstvisie heeft de regio een voorstel gedaan met een 

financieringsvraag van 4,7 miljard. Dat document wordt rondgestuurd [bijgvoegd 

bij het verslag. TS]. 
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 Het EZK standpunt moet nog worden bepaald. Voor de financiële onderbouwing 

wordt afgestemd met Financiën. Woensdag alle input aanleveren. Donderdag 

geeft  een toelichting op het BCG stuk en is er een bilateraal  

 met . 

 

: Uit contact met de regio komt de vraag naar brede blik op veiligheid en 

risicobeheersing. Daarbij aandacht voor positie andere objecten dan woningen 

(zoals infra, dijken en industrie). In het wetsvoorstel wordt de link met 

versterking gemist. 

Vraagpunt hierbij is de communicatie over het verwachte winningsniveau na 2023. 

De minister kiest voor een zeer ambitieuze lijn door de focus te leggen op 4 mjd 

Bcm. Belangrijk om te voorkomen dat ruis ontstaat over de inzet van het 

Rijksbeleid. 

: de Minister geeft een heldere bestuurlijke boodschap maar 

noemt wel steeds de voorbehouden. In ambtelijk contact kunnen we deze nuance 

en onzekerheden ook benoemen. Uitgangspunt blijft wel het besluit van de MR.  

: De grafiek in de kamerbrief vormt het uitgangspunt. Daarin is een basispad 

benoemd. De risico’s voor dit pad zijn ook bekend. 

 

: belangrijk om te benadrukken dat het geschetste pad het 

basispad is. Het kan naar boven of beneden worden bijgesteld, afhankelijk van de 

omstandigheden. 

Dat geeft spanning in de onderhandeling en de voorbereiding van het 

winningsbesluit. Daarbij moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met het 

risico dat het basispad niet wordt gehaald. 

 

4.  
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:  

:  

:  

:  

 

 

:  

 

 

 

 

 

 verlaten de 

vergadering voor andere afspraken.  neemt voorzitterschap over. 

 

5. Adviesaanvragen 

 

In de kamerbrief is opgenomen dat voor de zomer een instemmingsbesluit ter 

inzage gaat. Dat lijkt te scherp voor een zorgvuldig proces. Daarom voorstel om 

voor de zomer de adviezen af te ronden en in half augustus het besluit ter inzage 

te leggen. Eind september einde inzage termijn, voor de deadline van 15 

november definitief besluit. 

 

Om het te voorkomen dat advisering op dossier uit elkaar gaat lopen verzoeken 

om adviezen afstemmen op basis van dezelfde basisinformatie en scenario’s. 

De NAM levert op basis van de modellen informatie over het seismisch risico. Er 

zijn geen alternatieven voor dit model.  

 

Eind van april levert de NAM zijn cijfers. Daarna vervolgadviezen uitvragen. Naar 

verwachting medio juli adviezen binnen. 

 

Komende donderdag ligt de formele adviesvraag bij NAM. De cijfers van NAM 

worden gevalideerd door TNO. Ook SODM zal, in het kader van een integraal 

advies over de veiligheid, de cijfers van NAM beoordelen.  

 

: komt dit terug in het bestuursakkoord met de regio? 

: wordt wel afgestemd maar geen akkoord over gesloten. Dit is in de 

kern de bevoegdheid van de minister om te besluiten over winning. 

 

: dit tijdpad is wel zeer kritisch. Deadline is 15 november. Daarna 

ontvalt de mogelijkheid om te winnen en zullen de olies, naar verwachting, direct 

de kraan dichtdraaien. Geen optie voor uitstel. Geen alternatief beschikbaar om de 

10.2B

10.2B

10.2B
10.2B
10.2B

10.2B

10.2.e

10.2.e
10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 5 van 6 
 

Directie Wetgeving en 

Juridische Zaken 

 

 
Ons kenmerk 

WJZ / 18071095 

 winning op door te laten gaan. Tegen deze achtergrond is een planning zonder 

mogelijkheid van uitloopt kwetsbaar. 

 Ik zal de planning nog afstemmen met het team dat aan het wetsvoorstel 

werkt om voldoende schrijftijd te reserveren. Risicobeheersing kan mee in het 

overzicht voor het BOG. 

 

Het afgestemde voorstel voor de planning van de adviezen wordt rondgestuurd. 

 

6. Notitie schadevergoeding 

 

 geeft een toelichting aan de hand van de notitie. Een wettelijke regeling 

voor schade lijkt ook haast te hebben maar er is op dit moment een blokkade 

omdat men de gesprekken met de regio wil afwachten. Voornemen was om deze 

notitie te bespreken in het BOG maar moet mogelijk ook al eerder worden 

betrokken in de advisering van de minister voor de bestuurlijke twee-daagse 

(vrijdag). 

 

Kernvraag is of we het proces met de regio helemaal willen doorlopen of nu 

knopen doorhakken en wetsvoorstel opstarten. 

 

 Het voornemen is om schade-afhandeling gelijktijdig met versterking 

op te pakken zodat integrale besluitvorming mogelijk wordt. Daarom voorkeur om 

nu nog niet te starten met wetsvoorstel. 

: Start met wetsvoorstel lijkt opportuun. Inhoud is wel duidelijk. 

Beperkte meerwaarde verder gesprek regio. 

 het is de vraag of schade en versterking nog integraal moet worden 

geregeld. Aanbouw regelgeving is ook mogelijk (nu schade, later versterking). 

Van Zwet: Voorkeur voor publieke aanpak versterking onderschrijft belang voor 

integrale regeling schade en versterken. Onwenselijk om verschillende sporen 

voor te bewandelen, verschillende organisaties voor op te tuigen. In mei komt 

duidelijkheid uit het proces van de regio. 

: Inschatting is dat we hier met de regio niet uit gaan komen. Het gaat 

om geld en bevoegdheden. Lastig om daar een middenweg in te vinden. 

: Volgende week is het laatste moment voor de zomer om hierover 

een afspraak te maken met de regio.  

: Uiteindelijk is het een beslissing van de MR op voordracht van 

Alders. Kunnen we daar een aanleiding in zien om het wetsvoorstel al op te 

pakken? 

: Eens dat de formele rol van de regio hierin beperkt is. 

: Duidelijk is dat de huidige situatie onwenselijk gevolgen heeft. 

 

BZK/EZK gaan in overleg over een voorstel voor de fasering van een eventueel 

wetsvoorstel over schadevergoeding. Proberen om het zo te positioneren dat een 

lastig element uit de discussie met de regio wordt gehaald. Notitie wordt 

aangepast ingebracht in BOG. 
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7. Rondvraag 

 

: In de planning voor de spoedwet staat de aanlevertermijn voor de MR 

van 26 april niet goed vermeld. Graag nagaan of dit een verschrijving is of dat er 

afwijkende afspraken worden gemaakt. 

 

8. Sluiting 
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1.1 Aanleiding
Lang was de winning van het Groningengas een zegen voor heel Nederland. Na de ontdekking van het Groningenveld duurde 
het maar even tot het hele land massaal overschakelde op deze fantastische, relatief schone en efficiënte brandstof. Tot 
langzamerhand de minder mooie kanten steeds duidelijker werden; bodemdaling en aardbevingen. Met als gevolg schade 
aan huizen en gebouwen en de veiligheid die in het geding komt. 

Vanaf de beving in 2012 bij Huizinge is dit besef steeds breder en veelomvattender geworden. Eerst vooral bij de Groningers 
zelf en beetje bij beetje ook in de rest van het land. In november 2013 heeft de commissie Duurzame Toekomst Noordoost-
Groningen (Commissie Meijer) een advies uitgebracht over extra maatregelen die nodig zijn in het aardbevingsgebied in 
Noordoost-Groningen. Het advies werd door de regio gezien als herkenning en erkenning van de problemen. Op basis van dit 
advies is op 17 januari 2014 een bestuursakkoord gesloten tussen de negen aardbevingsgemeenten, het Rijk en de provincie 
om de adviezen uit het rapport van de Commissie Meijer uit te werken. In het akkoord staan onder andere afspraken over 
middelen voor leefbaarheid en economische versterking. Kort daarna werden de eerste compensatieprogramma’s opgesteld. 
Het slopen, versterken en nieuwbouwen werd stap voor stap zichtbaarder in dorpen, wijken en het Groninger landschap. 
De Groninger identiteit kwam onder druk te staan, inwoners kregen steeds meer materiele en immateriële schade. Het 
vertrouwen in de overheid zakte steeds verder weg. Voor degenen die nog niet doordrongen waren van de ernst van de zaak 
was de beving bij Zeerijp in januari 2018 een definitieve wake up call. 

1.2 De gaskraan gaat dicht
Begin 2018 werd een nieuw hoofdstuk aan de aanpak van de gevolgen van de gaswinning toegevoegd: de afhandeling 
van de schade is niet langer een private zaak (NAM) maar een publieke verantwoordelijkheid. In maart 2018 volgde een 
historisch besluit; het kabinet besloot de gaswinning uit het Groningenveld op een zo kort mogelijke termijn stoppen. Het 
wordt mogelijk geacht dat in 2022 de gaswinning op een niveau van 4 miljard kuub zit. Daarna wordt het zo snel mogelijk 
afgebouwd naar nul. Zijn daarmee de problemen van Groningen opgelost? Nee, dat zou te simpel gedacht zijn. Bij een groot 
deel van de betrokken bewoners van Groningen is een zeer groot gebrek aan vertrouwen. Er zijn en blijven onzekerheden 
over het effect van de maatregelen en ook de aardbevingen zullen de komende jaren blijven. Dat maakt dat we het besluit 
om naar nul te gaan toejuichen, maar we er ten diepste van doordrongen zijn dat er nog een wereld te winnen is. Bovendien 
zijn de overige maatschappelijke uitdagingen, zoals verduurzaming, krimp en werkgelegenheid, nog niet van tafel. De 
Groningers hebben recht op een toekomstbestendig en leefbaar gebied met behoud van de eigen identiteit en waar het 
goed wonen, werken en recreëren is.

1.3 Een nieuw perspectief voor Groningen  
In deze toekomstvisie gaan wij in op de maatregelen die nodig zijn om Groningen perspectief te bieden. Nu bekend gemaakt 
is de gaswinning stop te zetten, is het belangrijk om veranderingen verder op gang te brengen en het vertrouwen van de 
Groninger te herstellen. Niet door alles opnieuw te doen maar juist door wat gedaan is als basis en vertrekpunt te gebruiken. 
Deze visie brengt focus aan; wat vormt de kern van de Groningse kracht? Wat is nodig om deze kracht te behouden en te 
versterken? Welke belemmeringen moeten worden opgeruimd, welke middelen zijn nodig en welke regels moeten worden 
aangepast? Het ‘doen’ staat dan ook voorop.

1.4 Vanuit de Groninger; voor Groningen en Nederland
Deze toekomstvisie is opgesteld vanuit het besef dat we vanuit de belevingswereld van de Groninger perspectief willen en 
moeten bieden. Vanuit de Groninger zetten we de stap naar dorp, wijk, stad, gemeente, regio en land. Want hoewel de 
Groninger centraal staat; het bereik is veel groter. Deze visie is ook voor Nederland als geheel. Door perspectief te bieden 
voor Groningen helpen we niet alleen de Groninger, maar bieden we ook het hoofd aan nationale uitdagingen. Woningen 
in heel Nederland moeten versneld van het gas af, de Co2-uitstoot moet in heel Nederland naar beneden vanwege het 
klimaatakkoord van Parijs, en verduurzaming en digitalisering zijn voor bedrijven in vele sectoren de centrale uitdagingen 
voor de toekomst. Voor grote delen van het land zijn krimp, vergrijzing en zorg belangrijke vraagstukken. Met deze visie 
maken we op deze thema’s een inhaalslag, geven we voorbeelden die elders bruikbaar zijn en zorgen we ervoor dat 
Groningen zijn trots weer vindt en kan laten zien. 
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2.1 Oorsprong
Groningen heeft een eeuwenlange geschiedenis. Groningen is zowel een stad als een provincie. De geschiedenis van de stad 
is niet te begrijpen zonder kennis van de Ommelanden, de geschiedenis van de provincie is ook niet te begrijpen zonder 
begrip van de bijzondere positie van de enige grote stad in de provincie. 

Met monniken die in de middeleeuwen vanuit Aduard de wereld over trokken om kennis over inpolderen te delen, tot de 
stad met de enige levende Nobelprijswinnaar van Nederland van dit moment. Een jonge, florerende en dynamische stad met 
een bloeiende ICT-industrie en een sterke startup scene. Een ommeland met een innovatieve en duurzame agrarische sector. 
Een haven waar de nieuwe wereld en de bestaande wereld samen komen en elkaar versterken. Waar het 2e chemische 
cluster van Nederland zorgt voor 15% van de grondstoffen voor de maakindustrie van Nederland. De plek waar kennis en 
ruimte nog hand in hand gaan. Waar je op slechts een paar kilometer afstand uitgedaagd kan worden in een dynamische 
stad en tegelijkertijd de rust en de ruimte van een Waddengebied als werelderfgoed hebt liggen waar je letterlijk de ruimte 
krijgt om dit te laten bezinken.

Kortom; Groningen is een ambitieuze provincie, innoveert graag en is vrijwel altijd bereid te experimenteren. Kijk 
bijvoorbeeld naar Healthy Ageing, de ambitie met Topdutch of ICT-bedrijven zoals Google, veelal koplopers als het gaat om 
digitalisering en slimme big data oplossingen. 

Groningen heeft altijd een grote rol gespeeld bij energietransities (van turf tot gas tot nieuwe energie). Gas leek een mooie 
transitiestap. Het winnen van gas heeft decennia lang een rol gespeeld in onze regionale economie en in het vullen van de 
nationale schatkist. Maar de prijs bleek hoog. De impact en de effecten van gaswinning op de mensen en op de provincie is 
groot geweest en zal dat de komende jaren nog steeds zijn. Dit vraagt én rechtvaardigt een compensatie voor de inwoners 
zelf en voor de regio als geheel. Dit startdocument gaat vooral over het laatste. 

2.2 Uitdagingen
Maar ook zonder de gaswinning kent Groningen grote uitdagingen; wij kennen omvangrijke transities op het gebied van 
sociale demografie, energie en economie. Deze transities zijn van nationaal belang en zijn in Groningen versterkt en versneld 
door de gevolgen van 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 perspectief 
ervaren, 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. 

En een deel van deze uitdagingen staat niet op zichzelf. Ook de nationale en internationale context waarbinnen dit 
startdocument tot stand komt is van belang. Het bereiken van de doelstellingen van het klimaatakkoord, de vergrijzing & 
verstedelijking, de Nationale omgevingsvisie (Novi), etc. 

In Groningen komen bovenstaande ontwikkelingen, als gevolg van de gevolgen van de gaswinning, sneller en versterkt op 
ons af. Dit creëert uitdagingen, maar biedt ook kansen. En Groningers zijn doeners, dus die kansen willen wij verzilveren. 
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Wij hebben mensen, middelen en acties nodig om de geformuleerde doelen te bereiken. Op basis van de beschreven 
transities en de blik vooruit naar 2040 zien wij drie samenhangende programma’s met maatregelen:

- Groningse kracht en trots:
 Deelprogramma gericht op toekomstbestendig wonen in aantrekkelijke en toekomstbestendige wijken en dorpen 
 en op behoud en ontwikkeling van erfgoed en de karakteristiek van Groningen. Welzijn en gezondheid zowel 
 mentaal als fysiek staan hierbij centraal. 
- Groningse energie:
 Deelprogramma gericht op het produceren, gebruiken en distribueren van nieuwe en vernieuwbare energie; niet 
 alleen voor Groningen in verduurzaming van huizen en bedrijven maar via productie in Groningen ook voor een 
 groot deel van Nederland. 
- Groningen werkt:
 deelprogramma gericht de koppeling tussen werk en vaardigheden, opleidingen en kansen in veranderende 
 markten en omstandigheden. Stimuleren van kansrijke sectoren en innovatie. 

Alle drie de deelprogramma’s vragen een duale aanpak die is gericht op de toekomst. Gebaseerd op de kracht van de regio is 
dit duurzaam & digitaal (slim & groen).

4.1 Groningse kracht en trots
De maatregelen in dit programma ondersteunen bewoners, dorpen, wijken, organisaties en gemeenten bij het aanpakken 
van de uitdagingen op het gebied van krimp, leefbaarheid, bereikbaarheid, erfgoed, ruimtelijke en landschappelijke 
kwaliteit, duurzaamheid en gezondheid. 

De Groninger moet weer zich veilig voelen, regie hebben en zicht hebben op een gezonde, perspectiefvolle toekomst. Dit in 
een omgeving waar Stad en Ommeland onlosmakelijk verbonden zijn met behoud van landschappelijke kwaliteit en erfgoed 
in en om de dorpen, rust en ruimte en plek voor vernieuwing en ontwikkeling van nieuwe kwaliteit.  
De aanpak en uitvoering van het perspectief op woning- en gebiedsniveau wordt gevormd door een proces vanuit, voor en 
door de Groninger: wijk- en dorpsvernieuwingsaanpak op z’n Gronings. Doel van de aanpak; de inwoner centraal en voorop 
en de transities en compensatie als gevolg van gaswinning tastbaar en grijpbaar maken in de directe woon- en leefomgeving. 
De aanpak gaat uit van een integrale benadering, waarbij maatregelen op verschillende schaalniveaus (object, dorp/wijk, 
landschap) in samenhang bekeken worden. Uitgangspunt hierbij is dat bestaande kwaliteiten zoveel mogelijk worden 
behouden en versterkt en dat nieuwe kwaliteit wordt ontwikkeld. Hiermee bouwen wij voort op de lange Nederlandse 
traditie van stads- en dorpsvernieuwing, stedelijke vernieuwing en wijken-aanpak, maar dan toegesneden op de specifieke 
Groninger situatie en het wegnemen van de negatieve gevolgen van de gaswinning.

Om de woningvoorraad toekomstbestendig te maken en de daling van het aantal huishoudens op te vangen zal de 
woningvoorraad (huur én koop) zowel aangepast en verbeterd moeten worden, als in omvang moeten verminderen. Ook 
in onder meer de detailhandel zal een overschot aan gebouwen optreden. Hiervoor worden extra middelen beschikbaar 
gesteld. Deze maatregel kan het best uitgevoerd worden in samenwerking met het levensloopbestendig maken van de 
woningen en het toegankelijk maken van de woonomgeving. Voor woningen van corporaties geldt dat zij dit kunnen doen 
in samenhang met het verduurzamen en levensloopbestendig maken met het huidige aanbod en de eigen investeringen 
daarin. Het kan hierbij ook gaan om het aanpassen van infrastructuur en openbare ruimte. Bij de implementatie van de 
maatregel moeten zo veel mogelijk ‘werk met werk’ kansen worden benut, zowel ten aanzien van versterkingsmaatregelen 
als ook duurzaamheidsmaatregelen (zie pakket 2). 

Gebouwd erfgoed
Het gebouwd erfgoed in de provincie is essentieel voor de Groninger identiteit en het thuisgevoel. Het heeft het de 
afgelopen jaren zwaar te verduren gehad. Wij willen het mogelijk maken het gebouwde erfgoed en de ruimtelijke en 
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eHealth, domotica). Daarnaast passen we nieuwe technieken toe, zoals domotica, serious gaming, sensortechnieken, healing 
environment en goede klimaatbeheersing. Hiermee zijn we voorbeeld voor een veel groter gebied. 

Tabel 1; Deelprogramma I Groninger kracht en pracht (deel I van II)
Middelen totaal (x mln.) Looptijd (eind) Partijen

Stads- en dorpsvernieuwing 1160 2042 Gemeenten, provincie, Rijk (EZK, BZK), 
inwoners, maatschappelijke organisaties 
en ondernemers

Actielijn Middelen per actielijn 
(x mln.)

A. personeel en projecten 150 2042

B. Compensatie rentelasten 27 2042

C. Financieren lokale 
initiatieven burgers

120 2033

D. Burgerparticipatie 6 2020

E. Managen krimp en leef-
baarheid (urgente wijken)

370 2023

Managen krimp en leefbaar-
heid (vervolgprogramma)

365 2033

F. Multifunctionele 
gebouwen

20 2022

G. Lokale mobiliteit 105 2027

Tabel 2; Deelprogramma I Groninger kracht en pracht (deel II van II)
Middelen totaal (x mln.) Looptijd (eind) Partijen

Stads- en dorpsvernieuwing  1208 2047 Gemeenten, provincie, Rijk (EZK, BZK), 
inwoners, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers

Actielijn Middelen per actielijn 
(x mln.)

H. Behoud erfgoed 870 2047

I. Woonvormen ouderen 60 2020

J. Levensloopbestendige 
woningen en E-health

170 2027

K. Persoonlijke gezondheids-
omgeving (PGO)

50 2025

L. Ondersteunen gezond-
heidsklachten

23 2024

M. Netwerkorganisatie 
Veiligheidsregio

5 2027

N. Big data (Lifelines) 10 2022

O. Veerkrachtige jeugd 20 2020
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provincie Groningen ruimte geboden om, waar nodig voor realisatie van deze doelen,  af te wijken van regelgeving en het 
reguliere instrumentarium.  

Energieneutrale woningen
In het regeerakkoord zijn doelstellingen opgenomen om huizen energieneutraal te maken. In 2022 moeten 50.000 
nieuwbouwwoningen per jaar aardgasvrij worden opgeleverd. Voor het einde van de kabinetsperiode moeten ook 30.000 – 
50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij worden gemaakt. Op weg naar een energie-neutrale gebouwde omgeving 
beginnen we daarom met het gasloos maken van gebouwen in Groningen. Hiermee dringen we het aardgasgebruik in de 
regio terug, brengen we de energierekening van de inwoners omlaag en vervult Groningen de rol als nationaal koploper door 
te laten zien hoe dit op grote schaal kan. 
Wij willen regionale expertise gaan bundelen zodat op provinciale schaal kan worden bijgedragen aan het opzetten, 
organiseren en financieren van energiemaatregelen uit de verwachte besparing op de energierekening. We zetten een 
provinciale organisatie op die de realisatie van warmtenetten in de provincie begeleidt. Deze organisatie draagt ook bij aan 
het opstellen van warmteplannen per gemeente om de kans op implementatie te maximaliseren. Samen met de gemeenten 
wordt geborgd dat het warmtenet deel is van de bredere energieopgave per dorp. Dit in samenhang met maatregelen 
‘verduurzamen woning’ en ‘decentrale opslag en opwekking’ en waar aan de orde samengaand met versterken. 
Daarnaast stimuleren wij lokale productie en opslag van duurzame energie door energiecoöperaties.  Gemeenten worden in 
staat gesteld actief te sturen op het creëren van coöperaties en ervoor te zorgen dat plannen passen in de bredere energie-
opgave per dorp. Bewoners kunnen subsidies in het kader van verduurzaming bij versterking inbrengen bij de coöperatie. 
Hierdoor stellen we onze coöperaties in staat zelf energieprojecten te realiseren, en in andere gevallen als volwaardig 
partner mee te doen in grote energieprojecten van een externe ontwikkelaar. Een goede ruimtelijke inpassing, maximaal 
eigendom en inspraak voor de omwonenden zijn de uitgangspunten. 10 Petajoule extra wind- en zonne-energie is het doel 
voor 2035.

Restwarmte
In de provincie Groningen wordt veel restwarmte gegenereerd. Binnen de randvoorwaarde van gegarandeerde veiligheid 
is er potentie voor geothermie, wellicht in combinatie met warmte uit gasputten. De aanleg van warmtenetten is een 
risicovolle investering met een lange tijdshorizon. Om de private investering hierin mogelijk te maken willen wij de helft van 
de rentelasten financieren. De andere helft moet worden opgebracht door de private sector.
De aanpak van het project ‘Elk dorp een duurzaam dak’ wordt voortgezet. 
Ook werken wij aan het klimaatbestendig maken van natuurgebieden, landschap en watersystemen, om zo in te kunnen 
spelen op meer en heviger hemelwater en hogere temperaturen.

Vergroenen industrie en chemie
In de Eemsdelta werkt het triple helix Kernteam (NOM, GSP, SBE, EZK, Provincie, Kennisinstituten) aan een programmatische 
aanpak voor het vergroenen van de industrie en de chemie. Er worden drie hoofdroutes gezien die onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn: 
1. Energiebesparing en elektrificatie industriële processen. 
2. Ketenintegratie d.m.v. infrastructuur gelijkstroom, waterstof, CO2
3. Groene grondstoffen

Daarnaast is er sterke wisselwerking met de energietransitie-opgave (Wind op zee en waterstof). Dit is uitgewerkt in een 
programma. De investeringsprojecten zijn gebaseerd op actuele ontwikkelingen in het cluster. De geschatte opbrengsten 
ook. 
Een belangrijke stap in het vergroenen van het industrie/chemie cluster is een aanpak om te komen tot energie-efficiency, 
elektrificatie en energie innovatie. Inzet is het uitvoeren van een actief programma waarin het energieverbruik van elke 
industriële grootverbruiker in de Eemsdelta nauwkeurig in beeld wordt gebracht. Aangetoond is dat daarmee de basis 
wordt gelegd om forse energiebesparing te behalen, tot soms wel 30%. Dit vergt forse ingrepen in de bedrijven. Samen met 
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Tabel 4; Deelprogramma II Energietransitie (deel II van III)
Middelen (totaal x mln.) Looptijd (eind) Partijen

1285 2047 Gemeenten, provincie, Rijk (EZK, 
BZK), inwoners, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers

Actielijn Middelen per actielijn (x 
mln.)

D. Wind op zee (max. 10GW) Uitlokken private investering 
(circa 30 mld.)

2047

E. Programmatische aanpak 
Eemsdelta (energie-
besparing en elektrificatie)

460 2027

F. Programmatische aanpak 
Eemsdelta (groen waterstof) 

190 2027

G. Programmatische aanpak 
Eemsdelta (groene chemie)

215 2027

H. Verbreden van de SDE n.t.b. 2018

I. Ontwikkelen zero-
emission vervoer

420 2027

Tabel 5; Deelprogramma II Energietransitie (deel III van III)
Middelen (totaal x mln.) Looptijd (eind) Partijen

607 2047 Gemeenten, provincie, Rijk (EZK, 
BZK), inwoners, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers

Actielijn

Middelen per actielijn (x 
mln.)

J. Watersystemen klimaat-
adaptief 

250 2047

K. Verbeteren landschappen 
en natuur

350 2047

L. Elk dorp duurzame daken 4 2020

M. Afwegingskader energie-
transitiesystemen

2 2020

N. Circulair Groningen 1 2020
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Excellence, Proeftuinen, Innovatiewerkplaatsen-, hubs, ‘start up’s en scale ups’, internationaal netwerk). Toepassing daarvan 
werpt al zijn vruchten af op verschillende terreinen: zorg en healthy ageing, energie en duurzaamheid, klimaat (waaronder 
het Global Centre of Excellence Climate Adaptation), groene industrie, (om)scholing en ondernemerschap en het versterken 
van lokale economische sectoren. Wij ondersteunen de verder uitbouw hiervan actief.

We versterken de digitale infrastructuur in Groningen door het versneld opschalen van 5G naar zowel het landelijk gebied 
als de Stad Groningen. Een koploperspositie op 5G gebied kan bedrijven een voorsprong geven, schept een interessant 
vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven en biedt de landbouw nieuwe kansen. De spectaculaire groei in de sector van 
digitale ondernemingen toont dat Groningen hiervoor belangrijke vestigingskwaliteiten heeft. Wij ondersteunen in bredere 
zin de verdere ontwikkeling van deze sector in zowel de Stad Groningen als het omringende landelijk gebied op het gebied 
van onder meer maakindustrie, blockchain, cybersecurity en glasvezel. 

De huidige fondsen om groei en investeringen in de regio te bevorderen worden uitgebreid. Deze fondsen kunnen gebruikt 
worden om additionele private investeringen te activeren, zowel door directe investeringen in het fonds, als door middel van 
cofinancieringen. Een groot aantal kleinere bijdragen (€0,5-€1mln) van lokale bedrijven kan leiden tot een sterk netwerk en 
sterke lokale inbedding. Er is hierbij specifieke aandacht voor verduurzaming.
De traditionele industrieën in de Eemsdelta zijn gericht op sectoren en producten die de komende decennia in belang 
afnemen. Er zijn investeringen nodig om innovatieve nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen en bestaande bedrijfsmodellen 
te verbeteren. De Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) heeft in de afgelopen vier jaar bewezen een effectief middel 
te zijn om deze investeringen uit te lokken. De RIG lokte in die periode een ongeveer een viervoudige investering van de 
toegekende subsidie uit. Gezien de grote transformatieopgave die er nog ligt in de Eemsdelta en Groningen in te verbreden 
richting vergroening. We verlengen de RIG met 5 jaar. 

Groningen heeft een sterke positie op chemie en potentieel om zich te ontwikkelen als koploper in biobased chemie. Om dat 
potentieel te ontsluiten steunen we een pakket aan pilot programma’s. De SDE regeling richt zich nu op het vergroten van 
het aandeel duurzame energieproductie. Op dit moment levert dit ook concurrentienadeel op voor overige toepassing van 
biobased grondstoffen.  Met de SDE-premie is het voordeliger om biomassa (bv houtige biomassa) bij te stoken, in plaats van 
er eerst hoogwaardiger grondstoffen uit te halen (suikers) om vervolgens reststroom (lignine) bij te stoken. Vernieuwende 
technieken concurreren daarmee met toepassingen die door SDE worden gesubsidieerd. Een maatregel is opgenomen 
waarmee binnen de bestaande SDE+ regeling enkele pilots worden uitgevoerd, bijv. Zambezi (suikers, lignine), Photanol, Bio-
BTX (productie groene platformchemicalien), Syngas (route torrefactie-vergassing). Dit kan uitmonden in het aanpassen of 
aanvullen van de Verbreding Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) naar Stimulering Duurzame Chemie (SDC). 

Ook overigens stimuleren wij de ontwikkeling van biobased industrie. Het gaat daarbij om het ontwikkelen, testen 
en toepassen van kennis en technieken voor food en non-food toepassingen en voor het vergroenen van de 
energiehuishouding. 
De landbouw is en blijft een belangrijke economische sector voor de provincie. Wij stimuleren de verdere ontwikkeling van 
deze sector op onder meer het gebied van precisielandbouw, natuurinclusieve Landbouw, klimaatlandbouw en kennisdeling.  
Investeringen in de toeristisch-recreatieve infrastructuur, de organisatie en de promotie van wat Groningen aan 
mogelijkheden in deze sector te bieden heeft zal moeten leiden tot meer bekendheid van, bezoek aan en bestedingen in 
Groningen. 
De ‘Life Science en Health sector’ is een topsector in Groningen waarin de afgelopen jaren zowel veel werk als veel kennis is 
opgebouwd. Veel van die opgebouwde kennis moet nu de sprong naar de praktijk maken. Daarin zal het MKB een grote rol 
spelen. Om die sprong te ondersteunen en te versnellen stimuleren wij onder meer innovatie, valorisatie, de uitbouw van 
productiebedrijven en het opschalen van e-healthbedrijven en het aantrekken van medisch specialisten. 
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Tabel 8; Deelprogramma III Economie (deel II van II)
Middelen (totaal x mln.) Looptijd 

(eind)
Partijen

1664 2027 Gemeenten, provincie, Rijk (EZK, BZK), 
inwoners, maatschappelijke organisaties en 
ondernemers

Actielijn Middelen per actielijn 
(x mln.)

E. Verbeterde bereik-
baarheid regionaal

1100 2027

F. 5G digitale 
infrastructuur

20 2021

G. Verbeterde haven-
infrastructuur 

20 2021

H. Projectontwikkeling 
kansrijke projecten

6 2021

I. Uitbreiding groeifonds 
Economic Board 

2 2021

J. Nieuwe RIG 75 2022

K. Stimuleren toerisme 28 2027

L. Agri economie 190 2027

M. Digitaal 40 2027

N. Life science en Health 180 2022

O. Aantrekken talent 3 2027
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Wij gaan voor een ambitieus Nationaal Programma op hoofdlijnen, gedragen door gemeenten, provincie en Rijk. Met steun 
van maatschappelijke partijen in de volle breedte.

Overzicht van alle 
deelprogramma’s

Middelen (x 
mln. euro)

Looptijd (eind) Partijen

Deelprogramma I 
Groninger kracht en 
pracht

2368 2047 Gemeenten, provincie, Rijk (EZK, BZK), inwoners, 
maatschappelijke organisaties en ondernemers

Deelprogramma II 
Energietransitie

3723,25 2067 Gemeenten, provincie, Rijk (EZK, BZK), inwoners, 
maatschappelijke organisaties en ondernemers

Deelprogramma III 
Economie

1794 2027 Gemeenten, provincie, Rijk (EZK, BZK), inwoners, 
maatschappelijke organisaties en ondernemers

Totaal 7868,25 

Wij gebruiken de periode tot de zomer van 2018 om dit verder vorm te geven. Hierbij gaan wij uit van een 
meerjarenprogramma met drie deelprogramma’s:
- Het opstellen van een uitvoeringsprogramma (inclusief de aansturing ervan); 
- het starten van wijk- en dorpsvernieuwing; 
- het vormgeven van ateliers: Samen met inwoners, bedrijven, organisaties, raden/Staten en andere 
belanghebbenden worden de actielijnen verder uitgewerkt in ateliers. De opbrengsten van deze ateliers landen in het 
meerjarenprogramma en een eerste uitvoeringsprogramma (voor het eerste jaar). Het materiaal van het expertteam vormt 
hiervoor het fundament.
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Samenvatting
 Als onderdeel van de visie heeft het expertteam een eerste 'Perspectief voor Groningen' opgesteld. Dit perspectief schetst o.b.v. de eerder besproken 3 transities 
(energie, economie, sociaal/ demografie) en de centrale uitdaging (gasgerelateerde problematiek) de richting voor Groningen naar 2040. Het dient als 'stip op de 
horizon' voor bewoners en overheden en geeft samenhang tussen en kaders aan de maatregelen in de visie. 

 Door het besluit van de minister van EZK om de gaswinning versneld af te bouwen, zullen maatregelen anders uitvallen dan eerder verwacht. Zo zullen sommige 
maatregelen meer kosten dan eerder geschat, omdat er minder koppelkansen als kostendrager fungeren. Ook de creatie van banen wordt urgenter. Tegelijkertijd 
kan de uitvoering van sommige maatregelen, zoals die gerelateerd aan stads- en dorpsvernieuwing, over meer tijd worden verspreid

 Om de kosten van de investeringen bloot te leggen, wordt een aantal parameters weergegeven: Een totaalbedrag van de investering, de benodigde investering per 
jaar, de looptijd van de investering, en mogelijke keuzes die binnen maatregelen gemaakt kunnen worden ten koste van een extra investering

 Het expertteam werkt, zoals eerder besproken, langs de 3 genoemde transities ideeën ('maatregelen') langs 6 thema's uit. Het expertteam heeft tot nu 40 
maatregelen uitgewerkt en een ordegrote schatting (met 30-50% bandbreedte) gemaakt van investeringen, impact, en financieringsmogelijkheden:

• Groningse kracht en trots: €1.200-3.200mln investering, mogelijk ~0-10% van kosten met bestaande publieke en ~10%-20% met private middelen 
• Groningse Energie: ~€2.100-5.200mln investering, waarvan mogelijk ~5%-15% met bestaande publieke en ~25-60% met private middelen 
• Groningen werkt: ~€1.000-2.500mln investering, waarvan mogelijk ~5-20% met bestaande publieke middelen en ~5-20% met private middelen 

 NB: Uitwerking is hoog-over, inschattingen financiën worden afgestemd met financiële tafel. 

 De tot nu toe ingeschatte, mogelijke bestaande publieke middelen en private investering zijn niet voldoende om alle investeringen te dekken
• Inschatting van in totaal ~€1.400-3.300mln beschikbare middelen o.b.v. inzetten van ~€400-€900mln bestaand publiek beleid en realiseren (op voorwaarde 

concrete en aantrekkelijke plannen) van ~€1000-€2.400mln aan private investeringen
• Kosten maatregelen die naar huidige inschatting nog niet gedekt worden door bestaand publiek beleid en door privaat geld tenminste ~€3.000-€9.600mln 
• Ook voor andere onderwerpen dan toekomstvisie wordt gedacht aan inzet Regiofonds (bijv. compensatie verlaging WOZ waarde of knelpunten bij versterken)
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We vergroten de leefbaarheid door ondersteuning gemeenten, slim krimpen, 
beter vervoer en ruimte voor lokale initiatieven (1/2)

Financieringsmogelijkheden

Pakket
Investering
(+ evt. uitbreiding1) Impact Looptijd Beleid Privaat Onbekend

Groningse kracht en trots €1090 mln + €70mln Begin Eind € 45 mln € 20 mln € 1025 mln
Stads- en dorpsvernieuwing, Helpen gemeenten door het

• A) Faciliteren van personeel om projecten uit te voeren
• B) Compenseren van extra rentelasten als gevolg van vervroegd 

investeren in stratenplannen, rioleringen, groen, etc.

 €150mln
 €27mln

 -
 -

• ~55-100 banen
• Betere openbare 

ruimte

2018
2018

2042
2042

-
-

-
-

€150mln
€27mln

C) Stads- en dorpsvernieuwing, de aantrekkelijkheid van dorpen 
verhogen door ondersteunen van lokale initiatieven burgers en 
gemeente 

• Financieren gebiedsontwikkeling 
• Financieren lokale bewonersinitiatieven
• Financieren ontwikkeling dorpsvisies

€60mln  60mln • Betere aanpassing 
dorpen op krimp, 
versterking

• Stimuleren 
bewonersinitiatieven

2018 2033 €40mln - €20mln

 D) Stads- en dorpsvernieuwing, Activeren van burgerparticipatie door
• Mankracht om planvorming te ondersteunen
• Financieren directe democratie pilots
• Financieren verenigingen, gemeentes, e.d.

€5mln €1mln 2018 2020 - - €5mln

E) Stads- en dorpsvernieuwing, Managen krimp en leefbaarheid door 
hoeveelheid en kwaliteit actief aan te passen.

• 5 jaar intensief programma voor urgentste wijken
• 10 jaar vervolgprogramma voor overige wijken

€370mln
€365mln

- • Betere woon
kwaliteit

2018 2033 - €20mln €715mln

Stads- en dorpsvernieuwing, Op peil en bereikbaar houden 
voorzieningen door

• F) Het ontwikkelen van multifunctionele gebouwen
• G) Het verbeteren van de lokale mobiliteit

 €10mln
 €105mln

 €10mln
 -

• 10 nieuwe MFG's
• 25-50 banen

2018
2018

2022
2027

€5mln
-

-
-

€5mln
€105mln

Cijfers illustratief, worden afgestemd met financiële tafel. Details in achtergronddocument

1. Mogelijkheid tot het meer uitgebreid uitvoeren van de maatregel, door een extra investering te doen
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We vergroten de leefbaarheid door ondersteuning gemeenten, slim krimpen, 
beter vervoer en ruimte voor lokale initiatieven (2/2)

Financieringsmogelijkheden

Pakket
Investering
(+ evt. uitbreiding1) Impact Looptijd Beleid Privaat Onbekend

Groningse kracht en trots €975 mln + €235 mln Begin Eind €55mln €255mln €665mln
H) Stads- en dorpsvernieuwing, Programma's voor behoud van 
erfgoed

 €870mln  - • Behoud erfgoed 2018 2047 €30mln €240mln €600mln

Maatregel om mensen langer goed thuis te laten wonen
• I) Stads- en dorpsvernieuwing, Het ontwikkelen van nieuwe 

woonvormen voor ouderen, i.h.b. door ondersteuning 
burgerprojecten, eerst door pilots

€20mln
(pilot)

€40mln 
(geheel)

• 65 banen 
• 15 tkb. panden

2018 2020 - - €20mln

• J) Stads- en dorpsvernieuwing, Bouw van levensloopbestendige 
woningen en uitrol van e-health, eerst door pilots

€20mln
(pilot)

€150mln
(geheel)

• 100 banen
• 30K per. langer thuis

2018 2027 €10mln €10mln €0mln

• K) Ontwikkeling van een op open standaarden gebaseerde 
persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) , eerst door pilots

€5mln 
(pilot)

€45mln
(geheel)

• 50% Groningers
toegang POG

2018 2025 €5mln €0mln €0mln

 L) Ondersteunen sociale, mentale, & gezondheidsklachten  €25mln  - • Nog te bepalen 2018 2024 €10mln - €15mln

 M) Integrale Netwerkorganisatie veiligheidsregio  €5mln  - • Betere afstemming 
organisaties

2018 2027 - - €5mln

 N) Big data in de zorg door uitbreiden van LifeLines, wearable pilots, 
integratie met PGO en aansluiting op nationale initiatieven

€10mln - • Betere data kwaliteit, 
Stimuleert innovatie

2018 2022 €0 €5mln €5mln

 O) Investeren in een veerkrachtige jeugd €20mln - • Versterken 
maatschappelijke 
bijdrage van jeugdigen 
in de toekomst 

2018 2020 - - €20mln

Cijfers illustratief, worden afgestemd met financiële tafel. Details in achtergronddocument

1. Mogelijkheid tot het meer uitgebreid uitvoeren van de maatregel, door een extra investering te doen
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We verbeteren de toekomstbestendigheid en duurzaamheid van de regio door 
landschappen te (her)inrichten en Groene industrie te creëren (1/3)

Financieringsmogelijkheden

Pakket
Investering
(+ evt. uitbreiding1) Impact Looptijd Beleid Privaat Onbekend

Groningse Energie €  1830
mln

- Begin Eind €160mln € 865
mln

€ 805 mln

A) Duurzame bouw, naar BENG en ZEN2:
• Aanpassen regelgeving om BENG en ZEN te stapsgewijs standaard 

te maken bij nieuwbouw, versterking en renovatie
• Aanpassing regelgeving om EPC op gebiedsniveau toe te passen
• Binnenlandse zaken pilots verduurzaming naar Groningen halen
• Objectgebonden financiering realiseren3

 €1325mln  - • 2500 renovaties/jaar
buiten versterking

• Alle nieuwbouw 
duurzaam

2018 2028 €160 -€790mln €375mln

B) Socialiseren energietransitie door
• Energie corporaties ondersteunen in professionalisering
• Maatregelen Rijk om grond vrij te maken/medewerking af te 

dwingen

 - - • Meer duurzame energie
• Lagere maat-

schappelijke kosten
• Makkelijker load-

balancing op net

2018 2020 - - -

C) Start-up projecten energie-infrastructuur: 
• Open warmtenetten: meerdere partijen kunnen warmte invoeden 

en een aparte netbeheerder
• Experimenteren met lokale uitwisseling van energie binnen 

Experimenteerbesluit Decentrale Duurzame 
Elektriciteitsopwekking (DDE)

• Ruimte in wet- en regelgeving die netbeheerders meer 
mogelijkheden geeft om duurzame energie tegen de laagste 
systeemkosten op het net in te passen.

€500mln 
ncw3

€5mln

€0,25mln

- • Bron van duurzame 
warmte

• Stimuleert innovatie in 
warmte-voorziening

2018 2067 €0mln €75mln €430
mln

Cijfers illustratief, worden afgestemd met financiële tafel. Details in achtergronddocument

1. Mogelijkheid tot het meer uitgebreid uitvoeren van de maatregel, door een extra investering te doen; 2. *BENG = Bijna Energie 
Neutrale Gebouwen, ZEN = Zeer energiezuinige nieuwbouw 4. Netto Contante Waarde, totale nominale investering is €1.250 mld
(25mln/jaar voor 50 jaar)
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We verbeteren de toekomstbestendigheid en duurzaamheid van de regio door 
landschappen te (her)inrichten en Groene industrie te creëren (2/3)

Financieringsmogelijkheden

Pakket
Investering
(+ evt. uitbreiding1) Impact Looptijd Beleid Privaat Onbekend

Groningse Energie € 31,29 mld +€ 0 mln Begin Eind € 30.15mld € 440 mln € 700 mln
D) Groningen als nieuwe energie producent dmv opwekken max 10GW 
aan duurzame energie door grootschalige wind op zee projecten

 €30mld  - • Max. 10GW
• Max. 5.000

arbeidsjaren

2018 2047 €30mld - -

E) Programmatische Aanpak Eemsdelta, energiebesparing en 
elektrificatie: 6GW aan duurzame energie verbruiken in een 
geëlektrificeerde, CO2-arme (-2.6Mton) industrie

 €460mln  - • ~500 banen
• -2.6MTon CO2
• 5Pj/j

2018 2027 €40mln €120mln €300mln

F) Programmatische Aanpak Eemsdelta, Groen Waterstof: 
Ontwikkelen infrastructuur voor productie en vervoer van H2 in 
Eemsdelta en Chemiepark Delfzijl

 €190mln  - • ~500 banen
• 20MW-100MW H2 

productie

2018 2027 €40mln €150mln -

G) Programmatische Aanpak Eemsdelta,  groene chemie: Opzetten 
biobased pilot fabrieken, CO2 infra en warmte-infra in Delfzijl

€215mln - • ~500 banen
• 1300Kton CO2 

hergebruik

2018 2027 €45mln €170mln -

H) Verbreden van de SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) 
faciliteit naar een SDC (Stimulering Duurzame Chemie)
faciliteit zodat deze ook circulaire grondstoftoepassingen dekt

N/A - • Stimulering 
efficiënter gebruik 
hulpbronnen

2018 2018 - - -

I) Ontwikkelen zero-emission OV en privé vervoer om duurzame 
energie te verbruiken en net uit te balanceren

€420mln - • 14mln
• ton/CO2/j

2018 2027 €20mln - €400mln

Cijfers illustratief, worden afgestemd met financiële tafel. Details in achtergronddocument

1. Mogelijkheid tot het meer uitgebreid uitvoeren van de maatregel, door een extra investering te doen
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We verbeteren de toekomstbestendigheid en duurzaamheid van de regio door 
landschappen te (her)inrichten en Groene industrie te creëren (3/3)

Financieringsmogelijkheden

Pakket
Investering
(+ evt. uitbreiding1) Impact Looptijd Beleid Privaat Onbekend

Groningse Energie €430mln +€175mln Begin Eind € 15 mln € 0 mln € 415 mln
Verbeteren van landschappen en waterwerken met betrekking tot 
het klimaat

• J) Watersystemen klimaat adaptief herinrichten 

• K) Verbeteren landschappen en natuur

€250mln

 €175mln

-

 €175mln

• Klimaatbestendige
omgeving

• Verbeterde 
ruimtelijke omgeving

2018

2018

2047

2047

-

€15mln

-

-

€250mln

€160mln

L) Elk dorp een duurzaam dak
Het programma Elk dorp een duurzaam dak ondersteunt dorpen en 
wijken bij een toekomstbestendige ontmoetingsplek

€2mln €2mln • ~30 nieuwe 
ontmoetingsplekken 

2018 2020 - - €2mln

M) Toepassing afwegingskader energietransitiesystemen op 
wijkniveau 

€2mln - • Energiegebruik 
minimaliseren door 
wijkgerichte aanpak 
en de eindgebruiker 
centraal

2019 2020 - - €2mln

N) Het perspectief: Circulair Groningen €1mln - • het primaire 
grondstof gebruik 
per jaar met ~9 
Mton te verminderen 
in 2025

2019 2020 - - €1mln

Cijfers illustratief, worden afgestemd met financiële tafel. Details in achtergronddocument

1. Mogelijkheid tot het meer uitgebreid uitvoeren van de maatregel, door een extra investering te doen
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Versterken Groningse economie door verbeterde infrastructuur, financiering en 
stimuleren van topsectoren (1/2)

Financieringsmogelijkheden

Pakket
Investering
(+ evt. uitbreiding1) Impact Looptijd Beleid Privaat Onbekend

Groningen werkt €90mln +€40mln Begin Eind €20mln €20mln €50mln
A) Levenslang Ontwikkelen

• Versterken BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg) programma's door 
innovatie, vrijstelling wetgeving, betere bekostiging

• Voortzetten Groningen op voorsprong om werkgevers waar nodig 
te ondersteunen in bijscholing

 €40 mln  - • Meer mogelijkheden tot 
bijscholing 

• Ruimte tot innovatieve 
experimenten met 
onderwijs

2018 2021 - - €40mln

B) Omscholing naar kansrijke sectoren, gericht op door overheden en 
bedrijfsleven samen te bepalen kansrijke sectoren

• Scholingsvouchers die opleidings /inkomensverlies compenseren
• Opleidings & Ontwikkelings fondsen transectoraal laten vergoeden
• Marketing kansrijke sectoren
Hiernaast inrichten werkfonds om maatschappelijk relevant werk te 
vergoed voor Groningers die niet aan werk komen op reguliere markt

 €40mln  €40mln • 10,000 omscholings-
trajecten gefaciliteerd

• Stimulans voor 
zorgsector

• Werk voor alle 
Groningers

2018 2021 €20mln €20mln -

C) Verbeteren van Digitale vaardigheden
• Voortzetten van Economic Board Groningen scholenprogramma,

evt. later uit te breiden met ander scholingsniveaus
• Samenwerking met lokale en internationale IT bedrijven om IT 

vaardigheden onderwijs te geven

 €10mln  - • Hoger kennisniveau 
bevolking

• Meer toegang tot talent 
voor bedrijven

2018 2021 - - €10mln

D) Verbeteren kwaliteit onderwijs algemeen door verbetering 
infrastructuur (fysiek, personeel, bereikbaarheid), verbetering 
aansluiting op arbeidsmarkt

 ntb  - • Beter scholingsniveau
• Betere aansluiting op 

arbeidsmarkt

2018 2022 - - -

Opzetten center of expertise voor o.m. WOZ voor creëren van 
bedrijvigheid, faciliteren training en onderzoek

 ntb  - • Toename expertise in 
regio

2018 2018 - - -

Cijfers illustratief, worden afgestemd met financiële tafel. Details in achtergronddocument

1. Mogelijkheid tot het meer uitgebreid uitvoeren van de maatregel, door een extra investering te doen
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Versterken Groningse economie door verbeterde infrastructuur, financiering en 
stimuleren van topsectoren (2/2)

Financieringsmogelijkheden

Pakket
Investering
(+ evt. uitbreiding1) Impact Looptijd Beleid Privaat Onbekend

Groningen werkt €1445 mln +€220mln Begin Eind €175mln €160mln €1110mln
Versterken van de randvoorwaarden voor de Groningse economie 
door investeringen in

• E) Verbeterde bereikbaarheid regionaal
• F) 5G digitale infrastructuur
• G) Verbeterde haveninfrastructuur door decommissioning-kade
• Aansluiting op datakabel VS/Denemarken

€1100mln
€20mln
 €10mln
 €10mln

 -
 -
 -
 -

• Verbeterde fsyieke en 
digitale infra voor 
sterker 
vestigingsklimaat

2018
2018
2018
2018

2027
2021
2021
2018

€120mln
€5mln 
€5mln
-

-
€10mln
€5mln
-

€980mln
€5mln
-
€10mln

Versterken de financieringsmogelijkheden voor kansrijke sectoren in 
Groningen door het

• H) Opzetten van projectontwikkeling om kansrijke projecten te 
identificeren en te ontwikkelen

• I) Uitbreiden van het Economic Board Groningen groeifonds 
met Europees en privaat geld

• J) Nieuwe RIG (Regionale Investeringssteun Groningen) om 
kapitaalinvesteringen te faciliteren

• K) Stimuleren toerisme

 €5mln

 €2mln

€75mln

€15mln

 -

 -

-

€15mln

• 5 projecten

• 247mln investeringen

• €300mln inv.

• Toename toerisme

2018

2018

2018

2018

2021

2021

2022

2027

-

-

-

-

-

-

-

-

€5mln

€2mln

€75mln

€15mln

Stimuleren onderzoek en valorisatie in topsectoren 
• L) Agri economie
• M) Digitaal
• N) Life science & Health

€95mln
€20mln
€90mln

€95mln
€20mln
€90mln

• Stimuleren 
koploperspositie in 
Agri, Digital en LSH

2018
2018
2018

2027
2027
2022

€20mln
€5mln
€20mln

€60mln
€15mln
€70mln

€15mln
-
-

O) Behouden en aantrekken talent €5mln 0 • Behoud talent in regio 2018 2027 - - €5mln

Pool van aannemers die programmatisch willen innoveren en leren 
(met elkaar). Pooling van kleinere bouwbedrijven voor tenders

 NTB  - • Toename expertise in 
bouw, betere toegang 
tenders

2018 2022 - - -

Cijfers illustratief, worden afgestemd met financiële tafel. Details in achtergronddocument

1. Mogelijkheid tot het meer uitgebreid uitvoeren van de maatregel, door een extra investering te doen
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Appendix: Aangeleverde suggesties hebben veelal een plek gekregen
in één van uitgewerkte maatregelen (I)

Eerste verkenning—overzicht nog niet compleet

Pakket Suggestie Opgenomen in maatregel 

Groningse kracht en trots Subsidiering onderhoud erfgoed Programma's voor behoud van Erfgoed

Mobiliteit lokaal Verbeterde bereikbaarheid lokaal 

Bewonersondersteuning Gebiedsontwikkeling 

Proeftuinen Gebiedsontwikkeling 

Transitiefonds Voorraad woningen en bedrijfspanden, Financieren 
rentelasten ontijdige investeringen 

Krimpscenario's meenemen gemeentes Financieren rentelasten ontijdige investeringen, 
Voorraad woningen en bedrijfspanden, Multifunctionele 
gebouwen, Gebiedsontwikkeling, Ontwikkelen nieuwe 
woonvormen ouderen, Levensloopbestendigheid 
woningen and eHealth 

Maatregel detailhandel Voorraad woningen en bedrijfspanden 
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Appendix: Aangeleverde suggesties hebben veelal een plek gekregen
in één van uitgewerkte maatregelen (II)

Eerste verkenning—overzicht nog niet compleet

Pakket Suggestie Opgenomen in maatregel 

Groningse kracht en trots Toekomstbestendige woningvoorraad corporaties Voorraad woningen en bedrijfspanden 

Toekomstbestendige voorzieningen infrastructuur Financieren rentelasten ontijdige investeringen 
Voorraad woningen en bedrijfspanden, Multifunctionele 
gebouwen, Gebiedsontwikkeling, Ontwikkelen nieuwe 
woonvormen ouderen, Levensloopbestendigheid 
woningen and eHealth 

Gebiedsgerichte aanpak Financieren rentelasten ontijdige investeringen, 
Gebiedsontwikkeling 

Garantiefonds Onderdeel versterkingsaanpak

Loket leefbaarheid Gebiedsontwikkeling 

Autonoom vervoer o.a. in relatie met
5G en cyber safety 

Verbeterde bereikbaarheid lokaal
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Appendix: Aangeleverde suggesties hebben veelal een plek gekregen
in één van uitgewerkte maatregelen (III)

Eerste verkenning—overzicht nog niet compleet

Pakket Suggestie Opgenomen in maatregel 

Groningse kracht en trots Opplussen tot levensloopbestendig wonen Gebiedsontwikkeling, Ontwikkelen nieuwe woonvormen 
ouderen, Levensloopbestendigheid woningen
en eHealth 

Zorgthuis Levensloopbestendigheid woningen and eHealth 

Ontmoetingsplekken ouderen Gebiedsontwikkeling 

Meer zorg in eigen omgeving Ontwikkeling woonvorm nieuwe ouderen, 
Levensloopbestendigheid woningen, Ondersteunen 
sociale, mentale, & gezondheidsklachten, 
Gebiedsontwikkeling

Big Data in Zorg Big data in Zorg

Persoonlijke gezondheidsomgeving Persoonlijke gezondheidsomgeving

Input veiligheidsregio Verbeteren veiligheid
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Appendix: Aangeleverde suggesties hebben veelal een plek gekregen
in één van uitgewerkte maatregelen (IV)

Eerste verkenning—overzicht nog niet compleet

Pakket Suggestie Opgenomen in maatregel 

Groningse kracht en trots  Coalitie gezond wonen
• Ondersteuning bewonersinitiatieven dmv advies, 

kennisdeling, ontwikkelaarspool
• Werken aan financiële en wet en 

regelgevingsvraagstukken
• Ontwikkeling flexibele levenslooppakketten die 

aanhaken bij versterkingsopgave
• Ontwikkelen vernieuwende woonvormen 

geïnspireerd op Well standaard

Ontwikkeling woonvorm nieuwe ouderen, Ondersteunen 
sociale, mentale, & gezondheidsklachten, 
Gebiedsontwikkeling

Ontwikkelen regionaal woon en 
leefbaarheidsprogramma

Voorraad woningen en bedrijfspanden, Financieren 
rentelasten ontijdige investeringen 

Expert-team GGD en RIVM Ondersteunen sociale, mentale, & gezondheidsklachten 
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Appendix: Aangeleverde suggesties hebben veelal een plek gekregen
in één van uitgewerkte maatregelen (V)

Eerste verkenning—overzicht nog niet compleet

Pakket Suggestie Opgenomen in maatregel 

Groningse kracht en trots RUG, Suggestie versterking vrijwilligersorganisaties, 
verbetering inspraak burgers, versterking faciliteren 
burgers. Betrekken werkgevers en UWV bij sociale 
problematiek. Benadrukken dat oorzaak diverse 
klachten bestaansonzekerheid is

Activeren van bewoners, Multifunctionele gebouwen , 
Gebiedsontwikkeling, Ontwikkelen nieuwe woonvormen 
ouderen, Ondersteunen sociale, mentale, & 
gezondheidsklachten 

Integrale netwerkorganisatie en gezamenlijke 
communicatie veiligheidsregio

Verbeteren veiligheid

Investeren in een veerkrachtige jeugd Investeren in een veerkrachtige jeugd 

Geestelijke verzorging Ondersteunen sociale, mentale, & gezondheidsklachten 
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Appendix: Aangeleverde suggesties hebben veelal een plek gekregen
in één van uitgewerkte maatregelen (VI)

Eerste verkenning—overzicht nog niet compleet

Pakket Suggestie Opgenomen in maatregel 

Groningse Energie Investeringsmaatregel om onrendabele top stroom naar 
gas weg te nemen

Energiebesparing en elektrificatie

EEP en MJA Energiebesparing en elektrificatie

Energiebesparing industrie Energiebesparing en elektrificatie

Gelijkstroomnet Energiebesparing en elektrificatie

Waterstofproductie Groene waterstof productie

Ketenintegratie Eemsdelta Programmatische aanpak Eemsdelta, Energiebesparing 
en elektrificatie, Groene waterstof productie, Groene 
chemie

Waterstof en batterij mobiliteit Schone mobiliteit 

Wind op zee, aanwijzen kavels boven de wadden Aanleg wind op zee 

Windenergie Gemini Aanleg wind op zee 

Circulaire proeffabrieken Eemshaven Groene chemie
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Appendix: Aangeleverde suggesties hebben veelal een plek gekregen
in één van uitgewerkte maatregelen (VII)

Eerste verkenning—overzicht nog niet compleet

Pakket Suggestie Opgenomen in maatregel 

Groningse Energie Groene Chemie (Programmatische aanpak Eemsdelta) Programmatische aanpak Eemsdelta, Energiebesparing 
en elektrificatie, Groene waterstof productie, Groene 
chemie Eemsdelta

Maatregel SDC Van SDE naar SDC

Maatregel Zambezi Programmatische aanpak Eemsdelta, Groene waterstof 
productie, Groene chemie eemsdelta
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Appendix: Aangeleverde suggesties hebben veelal een plek gekregen
in één van uitgewerkte maatregelen (VIII)

Eerste verkenning—overzicht nog niet compleet

Pakket Suggestie Opgenomen in maatregel 

Groningse Energie Pilot aardgasvrije wijken Duurzame bouw, naar BENG en ZEN

Nieuwbouw aardgasvrij Duurzame bouw, naar BENG en ZEN

Pilot objectgebonden financiering Duurzame bouw, naar BENG en ZEN

Opstellen wetgeving om de positie van grondcontracten 
te kunnen doorbreken en gedoogplicht op te kunnen 
leggen voor duurzame energie 

Vertienvoudigen lokale opslag en opwekking 

Erfgoedsuggesties: Waardenkaart, dorpsregisseurs
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Appendix: Aangeleverde suggesties hebben veelal een plek gekregen
in één van uitgewerkte maatregelen (IX)

Eerste verkenning—overzicht nog niet compleet

Pakket Suggestie Opgenomen in maatregel 

Groningen werkt Subsidiëren verduurzaming woningen die overlast 
hebben van N33

Niet verwerkt, zeer specifiek

Verlengen RIG Verlengen en verbreden RIG 

Fonds risicodragende investeringen Uitbreiden groeifonds 

Mobiliteit verbindingen Stad-Eemsdelta Niet verwerkt, past beter binnen het MIRT
dan binnen deze visie

Opschalen 5G Versterken digitale infra door opschalen 5G

Directe aansluiting op een onderzeese glasvezelkabel 
tussen de VS en Europa

Samenvattingspagina economie

Circulaire proeffabrieken and decommissioning Decommissioning kade Eemshaven 

Onderwijs verbeteren, verbeteren aansluiting op de 
arbeidsmarkt

Versterken onderwijs algemeen

Scholingsbudget en compensatie voor werknemers 
tijdens omscholing

Omscholing en werk, Levenslang ontwikkelen

Werkfonds maatschappelijke banen Omscholing en werk
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Appendix: Aangeleverde suggesties hebben veelal een plek gekregen
in één van uitgewerkte maatregelen (X)

Eerste verkenning—overzicht nog niet compleet

Pakket Suggestie Opgenomen in maatregel 

Groningen werkt Capaciteit organiseren voor begeleiding instromers in de 
zorgsector and Partnerbeleid en imagocampagne

Stimuleren life sciences and health

Versterken en vergroten zeesluis Delfzijl, versterken 
economische ontwikkeling en leefbaarheid
Delfzijl-Termunten

Verbeterde bereikbaarheid regional

Naar een nieuw niveau van Agri economie Stimuleren sector Agri 

Maakindustrie Stimuleren digitale economie 

Blockchain Stimuleren digitale economie 

Cybersecurity Stimuleren digitale economie 

Onderzeese glasvezelkabel Stimuleren digitale economie

Maatregels arbeidsmarkt (IT) Omscholing en werk, verbeteren digitale vaardigheden

Versterking stuwende MKB bedrijvigheid Health Stimuleren life sciences and health

Toerisme infrastructuur fonds Stimuleren toerisme

Economisch imago- en arbeidsmarktcampagne regio 
Groningen.

Behouden en aantrekken talent 
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Appendix: Aangeleverde suggesties hebben veelal een plek gekregen
in één van uitgewerkte maatregelen (XI)

Eerste verkenning—overzicht nog niet compleet

Pakket Suggestie Opgenomen in maatregel 

Groningen werkt Agrologistiek Niet verwerkt, past beter binnen het MIRT 

Input Rolf Koops op bouweconomie In samenvattingspagina economie, aannemers pool die 
samen innoveren, leren en tenderen opgenomen

Hulp kleine bouwbedrijven bij 
samenwerking/corporatievorming voor
regionale aanbestedingen

Nog nader uit te werken

10 Agro thema's Programma's voor behoud van erfgoed. Stimuleren 
sector agri. Voor overige niet opgenomen, ziet m.n. op 
schade en versterking

Thema ondersteunen MKB Stimuleren life sciences and health

Zorg onderwijs Omscholing en werk

Arbeidsmobiliteit in zorg Omscholing en werk

(inter)nationale toeristische campagne regio Groningen Stimuleren toerisme

Verhaallijnen Gronings Goud Stimuleren toerisme
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Vergaderpunten 

1. Opening

2. Notulen vorige vergadering d.d. 10 april 2018

Geen opmerkingen 

3. Terugkoppeling bestuurlijke tafel

 geeft een terugkoppeling. De bestuurlijke tafel ging goed. Wel 

onverwacht dat daarna de burgemeester van Loppersum bij Nieuwsuur nog 

afweek van de communicatielijn.  

Komende overlegronde in twee dagen 19 en 23 april. Deze week vinden van alle 

experttafels de laatste ronde plaats. Doel is om afrondend advies te geven aan de 

bestuurlijke tafel. 

Vrijdag gaat er een advies aan de minister in de tas met de inzet tijdens het 

bestuurlijk overleg. Inschatting is dat we er voor het schadefonds uit gaan komen 

met de regio. Het resterende punt is exclusiviteit maar daar gaat Rijk niet op 

bewegen. 

Governancetafel wordt uitgesteld tot meer duidelijkheid is over opzet en omvang 

van de versterkingsoperatie. 

Versterken valt uiteen in twee punten. De voorlopige aanpak (batches) en de 

wijziging van de versterkingsoperatie naar aanleiding van de verminderde 

winning. 
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 Voor de toekomstvisie heeft de regio een voorstel gedaan met een 

financieringsvraag van 4,7 miljard. Dat document wordt rondgestuurd [bijgvoegd 

bij het verslag. TS]. 

Het EZK standpunt moet nog worden bepaald. Voor de financiële onderbouwing 

wordt afgestemd met Financiën. Woensdag alle input aanleveren. Donderdag 

geeft  een toelichting op het BCG stuk en is er een bilateraal  

 met . 

 

: Uit contact met de regio komt de vraag naar brede blik op veiligheid en 

risicobeheersing. Daarbij aandacht voor positie andere objecten dan woningen 

(zoals infra, dijken en industrie). In het wetsvoorstel wordt de link met 

versterking gemist. 

Vraagpunt hierbij is de communicatie over het verwachte winningsniveau na 2023. 

De minister kiest voor een ambitieuze lijn door de focus te leggen op 4 mjd Bcm. 

Belangrijk om te voorkomen dat ruis ontstaat over de inzet van het Rijksbeleid. 

 de Minister geeft een heldere bestuurlijke boodschap maar 

noemt wel steeds de voorbehouden.  

: De grafiek in de kamerbrief vormt het uitgangspunt. Daarin is een basispad 

benoemd. De risico’s voor dit pad zijn ook bekend. Dat geeft spanning in de 

onderhandeling en de voorbereiding van het winningsbesluit. Daarbij moet 

nadrukkelijk rekening worden gehouden met het risico dat het basispad niet wordt 

gehaald. 

Uitgangspunt is het duidelijke besluit van de minister en ministerraad. In 

ambtelijk contact zal deze boodschap worden uitgedragen. Daarbij kan waar nodig 

de nuance, die in het bestuurlijke besluit zit ingebakken, worden uitgewerkt. 

: belangrijk om te benadrukken dat het geschetste pad het 

basispad is. Het kan naar boven of beneden worden bijgesteld, afhankelijk van de 

omstandigheden. 

[Ter info is de woordvoeringslijn bijgevoegd bij het verslag, TS] 
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:  

  

:  

 

 

:  

 

 

 

 

 

 verlaten de 

vergadering voor andere afspraken.  neemt voorzitterschap over. 

 

5. Adviesaanvragen 

 

In de kamerbrief is opgenomen dat voor de zomer een instemmingsbesluit ter 

inzage gaat. Dat lijkt te scherp voor een zorgvuldig proces. Daarom voorstel om 

voor de zomer de adviezen af te ronden en in half augustus het besluit ter inzage 

te leggen. Eind september einde inzage termijn, voor de deadline van 15 

november definitief besluit. 

 

Om het te voorkomen dat advisering op dossier uit elkaar gaat lopen verzoeken 

om adviezen afstemmen op basis van dezelfde basisinformatie en scenario’s. 

De NAM levert op basis van de modellen informatie over het seismisch risico. Er 

zijn geen alternatieven voor dit model.  

 

Eind van april levert de NAM zijn cijfers. Daarna vervolgadviezen uitvragen. Naar 

verwachting medio juli adviezen binnen. 

 

Komende donderdag ligt de formele adviesvraag bij NAM. De cijfers van NAM 

worden gevalideerd door TNO. Ook SODM zal, in het kader van een integraal 

advies over de veiligheid, de cijfers van NAM beoordelen.  

 

: komt dit terug in het bestuursakkoord met de regio? 

: wordt wel afgestemd maar geen akkoord over gesloten. Dit is in de 

kern de bevoegdheid van de minister om te besluiten over winning. 

 

 dit tijdpad is wel zeer kritisch. Deadline is 15 november. Daarna 

ontvalt de mogelijkheid om te winnen en zullen de olies, naar verwachting, direct 
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 de kraan dichtdraaien. Geen optie voor uitstel. Geen alternatief beschikbaar om 

de winning op door te laten gaan. Tegen deze achtergrond is een planning zonder 

mogelijkheid van uitloopt kwetsbaar. 

: Ik zal de planning nog afstemmen met het team dat aan het wetsvoorstel 

werkt om voldoende schrijftijd te reserveren. Risicobeheersing kan mee in het 

overzicht voor het BOG. 

 

Het afgestemde voorstel voor de planning van de adviezen wordt rondgestuurd. 

 

6. Notitie schadevergoeding 

 

 geeft een toelichting aan de hand van de notitie. Een wettelijke regeling 

voor schade lijkt ook haast te hebben maar er is op dit moment een blokkade 

omdat men de gesprekken met de regio wil afwachten. Voornemen was om deze 

notitie te bespreken in het BOG maar moet mogelijk ook al eerder worden 

betrokken in de advisering van de minister voor de bestuurlijke twee-daagse 

(vrijdag). 

 

Kernvraag is of we het proces met de regio helemaal willen doorlopen of nu 

knopen doorhakken en wetsvoorstel opstarten. 

 

: Het voornemen is om schade-afhandeling gelijktijdig met versterking 

op te pakken zodat integrale besluitvorming mogelijk wordt. Daarom voorkeur om 

nu nog niet te starten met wetsvoorstel. 

: Start met wetsvoorstel lijkt opportuun. Inhoud is wel duidelijk. 

Beperkte meerwaarde verder gesprek regio. 

: het is de vraag of schade en versterking nog integraal moet worden 

geregeld. Aanbouw regelgeving is ook mogelijk (nu schade, later versterking). 

: Voorkeur voor publieke aanpak versterking onderschrijft belang voor 

integrale regeling schade en versterken. Onwenselijk om verschillende sporen 

voor te bewandelen, verschillende organisaties voor op te tuigen. In mei komt 

duidelijkheid uit het proces van de regio. 

: Inschatting is dat we hier met de regio niet uit gaan komen. Het gaat 

om geld en bevoegdheden. Lastig om daar een middenweg in te vinden. 

: Volgende week is het laatste moment voor de zomer om hierover 

een afspraak te maken met de regio.  

: Uiteindelijk is het een beslissing van de MR op voordracht van 

Alders. Kunnen we daar een aanleiding in zien om het wetsvoorstel al op te 

pakken? 

: Eens dat de formele rol van de regio hierin beperkt is. 

: Duidelijk is dat de huidige situatie onwenselijk gevolgen heeft. 

 

BZK/EZK gaan in overleg over een voorstel voor de fasering van een eventueel 

wetsvoorstel over schadevergoeding. Proberen om het zo te positioneren dat een 

lastig element uit de discussie met de regio wordt gehaald. Notitie wordt 

aangepast ingebracht in BOG. 
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7. Rondvraag 

 

: In de planning voor de spoedwet staat de aanlevertermijn voor de MR 

niet goed vermeld. Dit moet zijn: aanlevering op vrijdag 20 april. 

 

8. Sluiting 

 

Bijlage: Woordvoeringslijn verminderde winning 

 

Het kabinet heeft besloten dat de gaswinning uit het Groningenveld volledig wordt 

beëindigd. Alleen door het wegnemen van de oorzaak van het aardbevingsrisico 

kunnen de veiligheid en de veiligheidsbeleving in Groningen op afzienbare termijn 

worden gegarandeerd. Het kabinet neemt daarom maatregelen om de gaswinning 

zo snel mogelijk af te bouwen. 

  

Door de maatregelen zal de gaswinning over 4 jaar bij een gemiddelde 

temperatuur reeds zijn gedaald naar 4 miljard Nm3. Dat is een afname van 

ongeveer 80 procent ten opzichte van de huidige winning. Als het aanvullende 

pakket maatregelen van het kabinet ook zijn vruchten afwerpt, zal de gaswinning 

over 4 jaar zelfs nog verder zijn gedaald. 

  

In de jaren daarna wordt de gaswinning helemaal afgebouwd tot nul. 
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Bijlage(n): 5. 

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 

Maandag 16 april vindt een voorbespreking plaats van de tweedaagse Bestuurlijke 

Tafel Groningen op 19 en 23 april, waar een akkoord tussen Rijk en regio gesloten 

moet worden. In deze nota wordt u geadviseerd over de vorm van het te sluiten 

akkoord en treft u een stand van zaken en de Rijksinzet per thema, evenals het 

beoogde verloop van de tweedaagse.   

Bijlagen: 

1. Agenda Bestuurlijke Tafel 19 en 23 april (concept)

2. EZK draaiboek Bestuurlijke Tafel (concept)

3. Startdocument toekomstperspectief ‘Groningen op volle kracht’

4. Onderbouwing financiële inzet Rijk

5. Gecomprimeerde inzet EZK t.a.v. maatregelen toekomstvisie

Advies 

U kunt kennis nemen van de nota. 

Kernpunten 

• Streven is dat er op maandag 23 april aan het einde van de dag een

bestuurlijk akkoord ligt, met daarin afspraken over de schadeafhandeling, de

versterkingsoperatie, het toekomstperspectief van Groningen en de

organisatie en aansturing daarvan.

• Groningen verwacht een meerjarig commitment van het Rijk, aansluitend bij

de ambities van de provincie.

• Dit zou vorm kunnen krijgen in een nationaal plan Groningen, waarvoor het

perspectief van Groningen de basis zal zijn en waarin ook de uitvoering van

schade en versterking een plek krijgen.

 Regio,  

FEZ,

 

WJZ,  

 

BBR 
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• Verregaande besluitvorming is nog niet op alle terreinen mogelijk. In essentie 

zal het akkoord duidelijke afspraken moeten bevatten over:  

1. Snelle oprichting van een schadefonds voor alle vormen van schade 

door bodembeweging als gevolg van gaswinning uit het 

Groningenveld en de gasopslag in Norg. In een later stadium kan via 

een nieuw wetsvoorstel de reikwijdte indien wenselijk worden 

uitgebreid naar schade door bodembeweging door andere 

mijnbouwactiviteiten en andere gebieden in Nederland. 

2. Een besluit over de koers over welke lopende versterkingsactiviteiten 

moeten worden voortgezet. 

3. Duidelijke kaders en procesafspraken om tot een herijkte 

versterkingsopgave te komen, na oplevering van advies m.b.t. de 

gevolgen van het terugbrengen van de gaswinning.  

4. De hoofdlijnen van een toekomstvisie voor Groningen, als basis voor 

een nationaal plan, voorzien van meerjarig financieel commitment 

van het Rijk. 

5. Een kader voor nadere invulling van de governance van deze 

elementen.    

• De inzet van het Rijk per thema wordt hierna aan de hand van de agenda van 

de Bestuurlijke Tafel uiteengezet.  

• Hier op voortbouwend wordt het beoogde verloop van het tweedaagse 

bestuurlijk overleg toegelicht.  

• Uiterlijk dinsdag 17 april ontvangt u van BCG de stukken t.b.v. de 

Bestuurlijke Tafel, evenals u een dossier met daarin de uitgewerkte inzet op 

basis van de laatste ontwikkelingen.  

• De NCG heeft een (geanonimiseerd) voorbeelddossier van een bewoner (incl. 

brieven) toegezegd aan bij BCG ten behoeve van de analyse voor de 

Bestuurlijke Tafel, die op maandag 16 april met u wordt besproken.  

 

Toelichting 

 

Stand van zaken en Rijksinzet per onderwerp 

De agenda van de Bestuurlijke Tafel treft u als bijlage 1.  

 

Ad 1) Schadefonds 
• De tijdelijke inrichting van de schadeafhandeling middels de TCMG is 

(juridisch) kwetsbaar. Bovendien kunnen in deze constructie niet alle 

schadesoorten (immaterieel, waardedaling, vermogensschade) worden 

behandeld. Van belang is daarom dat er zo snel mogelijk een structurele, 

wettelijk verankerde inrichting van de schadeafhandeling komt.  

• De experttafel, getrokken door EZK, heeft concrete voorstellen uitgewerkt 

voor de verschillende aspecten van het schadefonds: reikwijdte, 

schadegerelateerde regelingen en exclusiviteit van de rechtsgang. 

• De bestuurders wordt gevraagd tot overeenstemming te komen over de 

reikwijdte (doelgroepen) van het schadefonds en exclusiviteit van de 

rechtsgang. 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 3 van 10 
 

Directoraat-generaal 

Bedrijfsleven & Innovatie 

Directie Regio 

 
Kenmerk 

DGBI-DR / 18070734 

• Discussie met de regio over onderdelen van het schadefonds mag niet leiden 

tot vertraging in de oprichting ervan, gezien de aan de tijdelijke constructie 

verbonden risico’s.  

• Vanuit het belang van onafhankelijke en effectieve besturing van de 

schadeafhandeling zou het schadefonds wat EZK betreft een zelfstandig 

bestuursorgaan (ZBO) moeten zijn.  

 

Reikwijdte: schadeoorzaken, soorten  schade, doelgroepen en schadegerelateerde 
regelingen 
• Het schadefonds ziet in eerste instantie op alle soorten van schade door 

bodembeweging als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld en de 

gasopslag Norg. Naast fysieke schade en directe materiële gevolgschade 

bijvoorbeeld dus ook immateriële schade en schade door waardedaling.  

• Op termijn is uitbreiding naar schade door bodembeweging als gevolg van 

andere mijnbouwactiviteiten en andere gebieden in Nederland mogelijk 

wenselijk, te beginnen met mijnbouwexploitanten die actief zijn in en nabij 

Groningen (NedMag, Akzo en de kleine velden van NAM). Dit naar aanleiding 

van het advies van de Tcbb en de Kamerbrief hierover die in voorbereiding is. 

• Ten aanzien van doelgroepen van het schadefonds heeft de voorkeur van de 

regio (provincie, gemeenten, MO’s) en NCG heeft om alle soorten schade 

voor alle doelgroepen (natuurlijke personen, MKB, eigenaren van 

infrastructurele werken, BRZO-bedrijven1 en grootbedrijven) onder het 

schadefonds te brengen.  

• Inhoudelijk heeft de voorkeur van het Rijk om vermogensschade bij grote 

bedrijven, schade aan BRZO-installaties bij bedrijven en schade aan 

infrastructurele werken uit te zonderen. Dit omdat:  

1. Grote bedrijven zelf voldoende in staat zijn vermogensschade te 

claimen bij NAM; 

2. Voor de aanpak (en voorkoming) van schade aan BRZO-installaties 

kunnen afspraken gemaakt worden naar analogie van de bestaande 

afspraken tussen SBE, NAM, NCG en EZK over versterken; 

3. Voor bedrijven die BRZO-installaties exploiteren en eigenaren van 

infrastructurele werken geldt dat als er fysieke schade geconstateerd 

wordt ook meteen de noodzaak tot versterking moet worden 

meegewogen. Dit gaat om een beperkt aantal gevallen waar grote 

bedragen mee gemoeid zijn en die individueel bezien moeten worden.  

• Dit staat echter op gespannen voet met de wens van een exclusieve 

rechtsgang (zie hieronder) en de inzet van EZK in de onderhandelingen met 

Shell en ExxonMobil. Tussen deze belangen moet een keuze worden 

gemaakt.  

• Het expertteam stelt voor de bestaande schadegerelateerde regelingen 

(Mestkelders, Programma Groninger Stallen en Schuren, 

Waardevermeerderingsregeling), eventueel in aangepaste vorm, te 

 

 
1 Bedrijven die inrichtingen exploiteren waar wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen als 
bedoeld in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015. Dit zijn met name chemische 
bedrijven.  
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continueren. Over de agro-regelingen (beide NAM-regelingen, naar 

verwachting door NAM als onderdeel van de ‘plus’ beschouwd) wordt input 

geleverd door de agrarische tafel die nog in voorbereiding is. De 

Waardevermeerderingsregeling is een subsidieregeling die wordt bekostigd 

door het Rijk.   

 

Exclusiviteit rechtsgang 
• De regio (provincie, gemeenten, MO’s) en NCG willen de huidige mogelijkheid 

tot dubbele rechtsgang – het kunnen indienen van een claim bij zowel de 

TCMG als NAM – behouden, zodat bewoners maximale mogelijkheden hebben 

om hun recht te halen. De regio acht het, in het belang van het herstel van 

vertrouwen, niet wenselijk om de privaatrechtelijke route af te sluiten ten 

gunste van een publieke route omdat de publieke route zich nog niet 

bewezen heeft. Men verwacht een minimaal aantal claims bij NAM en stelt dat 

het ‘afnemen’ van de private rechtsgang verkeerd zal vallen bij bewoners.  

• Het Rijk is tegen de instandhouding van dubbele rechtsgang, omdat dit niet 

te rechtvaardigen is gegeven de rechtsbeschermingsmiddelen in Nederland 

en kan leiden tot shopgedrag tussen procedures, onduidelijkheid bij de 

rechter, tegenstrijdige uitspraken en vertraging in de afhandeling van 

meldingen. 

• Voor het effectief regelen van een exclusieve rechtsgang is van groot belang 

dat een fonds alle soorten schade behandelt van alle doelgroepen. Alleen dan 

kan juridisch deze exclusiviteit goed worden vastgesteld.   

• Daarnaast zijn NAM, Shell en ExxonMobil (groot) voorstander van exclusieve 

publieke rechtsgang. Zij delen op dit punt de overwegingen van het Rijk. 

Bovendien moeten zij bij het ontbreken van exclusiviteit alsnog een 

schadeafhandelingsfaciliteit in de benen moet houden en dus ook inzicht 

moeten hebben in de individuele dossiers. Dit past niet bij NAM op afstand.  

 

Besturing: organisatievorm schadefonds 
• Alle mogelijke opties voor een besturingsvorm binnen het publieke bestel zijn 

beschouwd, waarbij een ZBO en een Gemeenschappelijke Regeling (GR) het 

meest geschikt worden geacht door de experttafel besturing. De experttafel 

adviseert om te komen tot een GR, waarin naast schade, ook versterken en 

toekomstvisie worden opgenomen.  

• Een GR heeft vanwege de mogelijkheid van gezamenlijke besturing de 

voorkeur in de regio. In de gesprekken met regio is geconcludeerd dat een 

meerwaarde voor het creëren van een dergelijk zware besturingsvorm het 

grootst is bij een grote versterkingsopgave, waarbij gemeente-overstijgende 

besluiten over bijvoorbeeld aspecten van ruimtelijke ordening aan de orde 

zijn. Bij een lichtere versterkingsoperatie speelt dit in mindere mate.  
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• EZK ziet als enig mogelijke vorm voor een schadefonds een ZBO. In de 

discussie is onder andere gesteld dat bij een GR een daadkrachtige 

organisatie afhangt van de volgende voorwaarden:  

- Bereidheid van medeoverheden om voldoende bevoegdheden in te 

brengen en bevoegdheden te delegeren (i.p.v. mandateren). Hierbij 

wordt opgemerkt dat medeoverheden geen bevoegdheden hebben  

op het gebied van schade, alleen voor schade is een GR daarom niet 

mogelijk; 

- Bereidheid medeoverheden financieel risico te lopen ten aanzien van 

overhead. 

• Medeoverheden geven tot op heden aan hier niet in te willen voorzien: 

bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke ordening (van belang bij 

versterken) willen zij zelf houden. De financiële risico’s willen gemeenten en 

provincie bij het Rijk laten liggen.  

• Integraliteit van de opgaven voor schade en versterken speelt met name in 

de uitvoering, op het niveau bewoners (schade en versterkingsmaatregelen 

laten samenlopen). Dit kan ook in een ZBO worden vormgegeven, niet alleen 

in een GR. 

• EZK is van mening dat onafhankelijkheid en effectiviteit het beste geborgd 

zijn in een ZBO, en dat oprichting van het schadefonds niet kan en hoeft te 

wachten op overeenstemming over de aansturing van versterken en 

toekomstvisie.  

• EZK meent daarnaast dat schadeafhandeling zich naar haar aard niet leent 

voor gedeelde politieke aansturing in een gemeenschappelijke regeling.  

 

Inzet bestuurlijk akkoord t.a.v. schadefonds 
• U wordt geadviseerd het belang van snelle totstandkoming van het 

schadefonds te benadrukken, in de vorm van een ZBO, gegeven de 

kwetsbaarheid van de tijdelijke constructie en de mogelijkheid om snel 

meerdere schadesoorten (waardedaling etc.) te kunnen behandelen.  

• U kunt instemmen met de voorstellen ten aanzien van reikwijdte en 

schadegerelateerde regelingen en wordt geadviseerd het Rijksstandpunt in 

te brengen m.b.t. doelgroepen (afhankelijk van uw keuze) en exclusiviteit 

van de rechtsgang.  

• Afhankelijk van uw afweging ten aanzien van doelgroepen en exclusiviteit, 

kunt u om tot overeenstemming over het totaalpakket te komen aangeven 

dat als de regio bereid is om exclusiviteit van de publieke rechtsgang te 

ondersteunen, alle schadesoorten bij alle doelgroepen onder het schadefonds 

gebracht worden.  
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Ad 2 en 3) Versterking 
• De experttafel, getrokken door Groningen (stad), heeft zich gericht op het 

verbeteren van het proces en kwaliteit van de versterkingsoperatie zelf.  

• Het besluit de gaswinning versneld af te bouwen heeft het werk van de 

experttafel doorkruist. De resultaten van de experttafel voor 

procesverbetering en kwaliteit van de versterking kunnen niettemin gebruikt 

worden voor de versterking die vanuit veiligheidsoogpunt nog uitgevoerd 

moet worden. 

• Zoals afgesproken aan de bestuurlijke tafel op 4 april jl. brengt BCG samen 

met de NCG in beeld welke gebouwen i.v.m. veiligheidsrisico hoe dan ook 

versterkt moeten worden en in welke gevallen de versterking redelijkerwijs 

niet meer kan worden opgehouden.  

• Een besluit over voortzetting van de lopende versterkingsactiviteiten wordt 

formeel in het NBO genomen, op basis van door de NCG ingebrachte 

voorstellen in het addendum op de MJP-brief.   

• De gemeenten willen onverkort door met de huidige versterkingsoperatie, 

o.a. omdat zij daarmee kansen zien voor verbetering van individuele huizen 

en kansen voor dorpsvernieuwing/herstructurering. De analyse van BCG moet 

zodanig inzicht geven dat zij bereid zullen zijn de huidige 

versterkingsoperatie te herzien. Provincie deelt vooralsnog de lijn van EZK. 

• Het ligt niet voor de hand om al afspraken te maken over besturing van de 

versterkingsoperatie, zo lang er geen inzicht is in de omvang van de opgave.  

 

Huidige werkvoorraad 
• Besluitvorming over wat te doen met de lopende batches balanceert tussen 

(1) het willen houden aan afspraken of gewekte verwachtingen en (2) 

pauzeren totdat de gevolgen van beëindiging van de gaswinning duidelijk 

zijn. 

• Hoofdconclusie van BCG zal zijn dat als men zich houdt aan bestuurlijke 

afspraken, de batch van 1.467 te versterken woningen door moet gaan, 

m.u.v. de gebouwen van de zorginstellingen die zelf willen dat de versterking 

een pas op de plaats maakt.  

• De kern van de discussie zijn de batches van 1.588 en 1.581 gebouwen. BCG 

geeft maandag 16 april een uitgebreide toelichting op de analyse van de 

huidige batches van de versterkingsoperatie. De onderliggende stukken zijn 

niet bijgevoegd, omdat de NCG deze i.v.m. privacyoverwegingen niet vrij wil 

geven.   

• Over de batches van 1.588 en 1.581 gebouwen kan op basis van 

verschillende uitgangspunten, zoals het voorkomen van ongelijkheid, 

besloten worden wat er wel en niet nog versterkt zal worden. BCG geeft 

daarbij aan dat als besloten wordt om een batch te stoppen, gemeenten, 

provincie en NCG niet bereid zijn dit uit te leggen aan bewoners en EZK dat 

dus zelf zal moeten doen. 

• Bij redenatie vanuit uitsluitend veiligheid zullen de batches van 1.588 en 

1.581 aanzienlijk kleiner worden.  

• Het draagvlak bij bewoners en bestuurders om te stoppen met 

batches/woningen waarvan duidelijk wordt dat versterken vanuit 
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veiligheidsperspectief niet nodig is, is kwetsbaar. Met NAM is verkennend 

gesproken over eventuele bereidheid om een deel van de financiële besparing 

in te zetten om bewoners bij wie de toegezegde versterking niet doorgaat te 

compenseren. 

• NAM heeft echter géén mandaat van haar aandeelhouders om dit gesprek 

aan te gaan. Als wij dit gesprek willen voeren, moet dat met de 

aandeelhouders. Die zullen dat dan rechtstreeks koppelen aan de plus-

discussie die met Shell en ExxonMobil wordt gevoerd.  

 

Inzet bestuurlijk akkoord t.a.v. versterking 
• Ten aanzien lopende versterkingsoperatie is de inzet afhankelijk van uw 

overleg met BCG op maandag. 

• U kunt benadrukken dat het opschorten van versterkingsactiviteiten niet per 

definitie betekent dat huizen niet meer versterkt hoeven worden. Het kan 

ook betekenen dat huizen minder ingrijpend versterkt moeten worden.  

• U wordt geadviseerd met de Bestuurlijke Tafel af te spreken: 

- om binnen twee weken na oplevering van het genoemde advies over de 

impact van het verlagen van de gaswinning in overleg te gaan over het 

advies en vervolgtraject;  

- dat aansturing van de versterkingsoperatie in dit vervolgtraject wordt 

meegenomen, en de experttafel besturing aan de hand van de nieuwe 

inzichten voorstellen zal aanpassen/verder uit zal werken.  

- dat resultaten van de experttafel t.a.v. procesverbetering en kwaliteit van 

de uit te voeren versterking in dit vervolgproces betrokken worden. 

 

Ad 4) Toekomstvisie 
• De experttafel Toekomstvisie heeft met ondersteuning van BCG gewerkt aan 

de invulling van het perspectief voor de regio, begeleid door een pakket van 

maatregelen.  

• De provincie heeft daarop voortbouwend het startdocument 

toekomstperspectief ‘Groningen op volle kracht’ opgeleverd (bijlage 3), 

waarin dit pakket aan maatregelen vrijwel geheel is overgenomen.  

• De totale kosten hiervan bedragen 7,9 miljard euro, verdeeld over 50 jaar, 

waarvan 4,5 miljard euro valt in de eerste 10 jaar. Hiervan is er voor in totaal 

5,5 miljard euro geen financiële dekking, waarvan 3 miljard euro in de eerste 

10 jaar.  

• De beschikbare middelen aan Rijkszijde worden hiermee ruimschoots 

overvraagd en de onderbouwing van de maatregelen voor zowel de kosten, 

de impact als de veronderstelde financiering is onvoldoende. Bijdragen vanuit 

publieke middelen c.q. beleid is veelal afhankelijk van het hebben van goede 

projectvoorstellen die voldoen aan voorwaarden en in concurrentie de 

subsidie moeten verwerven. Vanuit provincie was al twijfel over de 

beschikbaarheid van veronderstelde provinciale en lokale middelen. Private 

investeringen zijn al helemaal onzeker.  

• Samen met verantwoordelijke departementen wordt bekeken hoe 

voorgestelde maatregelen passen in bestaande beleidslijnen, om tot een 

realistische toekomstvisie te komen.  
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• Op EZK-terrein blijkt uit een interne rondgang bij verschillende 

beleidsdirecties dat veel plannen uit Groningen aansluiten bij bestaand beleid 

of beleid wat nu ontwikkeld wordt. Door hier op aan te sluiten zou een deel 

van de gevraagde investeringen lager uitvallen of kunnen samenhangen met 

reeds bestaande Rijksmiddelen. De onderbouwing voor de gevraagde 

investeringen is op veel punten niet accuraat.  

• In het ambtelijke gesprek met provincie is gesproken over een verdubbeling 

van het fonds voor de kabinetsperiode (4 x 100 miljoen euro) en een reeks 

tot 2028 van 50 mln. euro per jaar (in totaal 750 miljoen euro, zie bijlage 3 

voor toelichting). U heeft in gesprek met Fleur Gräper aangegeven dat u tot 

maximaal 1,15 miljard euro denkt te komen, inclusief bijdrage van Shell en 

ExxonMobil.  

• Er is veel onrust ontstaan bij de provincie over de in hun ogen beperkte 

bijdrage. Het risico is aanwezig dat daardoor de discussie over versterking 

niet mogelijk zal blijken.  

• Daarnaast leeft door beëindiging van de gaswinning een vrees bij Groningen 

om in de steek gelaten te worden. Door het wegvallen van de gasbaten zal 

ook de mogelijkheid om in de toekomst financieel iets voor Groningen te doen 

steeds beperkter worden (tussen u en MFIN is afgesproken dat de 

Rijksmiddelen voor Groningen de eerste vier jaar losgekoppeld worden van 

de gasbaten, voor de jaren daarna is dit niet het geval). 

• Vanwege gecombineerde discussie met versterken en het feit dat Groningen 

voldoende basis heeft voor een moreel appel op Den Haag en NAM is het 

advies om maximale ruimte te houden binnen het mandaat om bovenop de 

1,15 miljard euro een extra toezegging te kunnen doen.  

• Uit contacten met ambtelijk FIN blijkt dat zij hier ambivalent in staan. Ze zijn 

niet ongevoelig  voor de argumentatie dat zolang EZK financieel binnen het 

mandaat blijft van de structurele reeks van 2x100 miljoen euro, er ruimte is 

om noodzakelijke toezeggingen te kunnen doen. Aan de andere kant zit er 

veel weerstand bij overige departementen om de tweede reeks van 100 

miljoen aan te wenden voor Groningen buiten gemaakte afspraken. Deze 

aanwending zal instemming van de MR vragen en het is nog niet duidelijk of 

FIN dit zal ondersteunen.   

• Inschatting is dat u voor het bereiken van een akkoord een armslag moet 

hebben van in totaal 2 miljard euro. Gecombineerd met een nationaal plan 

Groningen (met eventueel wettelijke verankering) waaruit meerjarig 

commitment spreekt, een sterk verminderde en realistische 

versterkingsopgave zou dit een fair bod moeten zijn. Nadere toelichting en 

opbouw van dit bedrag treft u als bijlage 4. Zonder inzet van de tweede reeks 

van 100 miljoen is het mandaat 1,4 miljard euro.  

• Als bijlage 5 treft u de EZK-brede inzet en betrokkenheid bij voorgestelde 

maatregelen per onderdeel: (1) Groningse kracht en trots, (2) Groningse 

energie en (3) Groningen werkt.  
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Inzet bestuurlijk akkoord t.a.v. toekomstvisie 
• U wordt geadviseerd met de Bestuurlijke Tafel afspraken te maken over de 

totstandkoming van een nationaal plan Groningen aan de hand van het 

startdocument toekomstperspectief dat is opgesteld door de provincie, 

voorzien van een Rijksbijdrage. Uw inzet is vooralsnog 1,15 miljard euro uit 

het regiofonds.   

• Af te spreken dat het primaat bij de regio ligt voor de verdere uitwerking van 

de toekomstvisie in goed onderbouwde maatregelen en investeringen, met 

commitment van het Rijk. De Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) 

kan hierin mogelijk een ondersteunende rol spelen.   

 

Communicatie 
• Met de aanwezigen bij de Bestuurlijke Tafel moeten heldere afspraken 

gemaakt worden over de communicatie: in praktische zin over de 

daaropvolgende dagen, evenals naderhand over de inhoud van het akkoord.  

• De communicatietafel zal richtlijnen voorstellen m.b.t. de communicatie over 

de uitkomsten van de Bestuurlijke Tafel.  

 

Verloop tweedaagse Bestuurlijke Tafel 

Een draaiboek voor de aanloop naar en de dagen rond de Bestuurlijke Tafel treft u 

als bijlage 2.  

 

Donderdag 19 april 
• Op de eerste dag zullen het schadefonds, de versterkingsoperatie en de 

toekomstvisie inhoudelijk worden besproken en worden er per thema  keuzes 

worden voorgelegd aan de Bestuurlijke Tafel. 

• Besturing komt niet als apart onderwerp, maar per thema aan de orde. 

• BZK wordt vertegenwoordigd door de plv. DG Bestuur en Wonen.  

• De NCG op de eerste dag aanwezig zijn als adviseur, evenals de 

maatschappelijke organisaties Gasberaad en GBB. 

• Doel is om op 19 april over alle drie onderwerpen overeenstemming te 

bereiken, zodat in de dagen tussen 19 en 23 april de tekst van het akkoord 

kan worden opgesteld.   

 

Maandag 23 april 
• De tweede dag richt zich op het finale bestuurlijke akkoord.  

• Mogelijk sluit de minister van BZK (een deel van de dag) aan. In ieder geval 

zal DG Kuijpers.   

• De NCG en maatschappelijke organisaties zullen niet aanwezig zijn. 

• Een aantal medewerkers van team Groningen Bovengronds, WJZ en FEZ, 

aangevuld met een medewerker van BZK en evt. FIN, zullen op locatie 

aanwezig zijn om op dag twee direct te ondersteunen bij de totstandkoming 

van het akkoord. 

• Parallel wordt een brief aan de Tweede Kamer voorbereid over de uitkomst 

van het overleg met de regio.  
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• Na afronding van de Bestuurlijke Tafel op 23 april vindt zo mogelijk een NBO 

plaats, voor een formeel besluit over de lopende versterkingsactiviteiten. Als 

ook het NBO is afgesloten wordt de uitkomst van het bestuurlijk overleg in 

een persconferentie bekendgemaakt.  

• In verband met mogelijke uitloop, wordt ook rekening gehouden met de 

mogelijkheid dat het NBO en de persconferentie op de ochtend van 24 april 

plaatsvinden. 







             
        

       
          
  

             
            

            
            

            
            

          

           

           
            

          
   

            
          

           
    

             
     

            
           
         
              
      

           
           
           

            
           

        

 
   

   

 

   











 
 

          
  

        
   

           
    

             
             

           
              

            
             

        
           

   

               
            

          

            
          

             
                

           
              

              
            

                
     

  

 
     

   














