
c. Op grond van artikel 13 i, derde lid, bepaalt de Minister van BZK in een norm besluit dat een
gebouw niet wordt versterkt als een eigenaar of gebruiker niet wil meewerken aan de opname van
een gebouw, en hun belangen of die van derden niet worden geschaad. De vraag rijst hoe de
Minister van BZK zonder opname en beoordeling kan vaststellen dat de belangen van eigenaar,
gebruiker of derde belanghebbenden niet worden geschaad.
De Afdeling leest het voorste! zo, dat wanneer een gebouw een (licht) verhoogd risicoprofiel heeft,
de eigenaar of gebruiker zich niet tegen opname van het gebouw kan verzetten, indien de
belangen van de eigenaar, gebruiker of van derden daardoor mogelijk worden geschaad. De
Afdeling adviseert het voorgaande in de toelichting te verduidelijken en zo nodig het voorstel aan
te passen.

In reactie op dit punt geeft het kabinet aan dat de eigenaar zich niet tegen opname van het 
gebouw kan verzetten, indien de belangen van de gebruiker of van derden daardoor mogelijk 
worden geschaad. Ook kan een bewoner of gebruiker zich niet verzetten tegen de opname indien 
het belang van de eigenaar of derden in het geding is. Of de belangen van de eigenaar, gebruiker 
of derden mogeiijk geschaad worden, kan de minister van Binneniandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties op diverse manieren vaststellen. Indien bijvoorbeeld blijkt dat het 
desbetreffende gebouw dezelfde constructieve kenmerken vertoont als andere gebouwen in 
dezelfde straat, waarvan Is vastgesteld dat ze versterkt moeten worden, is dit een indicatie dat het 
gebouw waarvan de eigenaar of gebruiker niet wil meewerken aan de opname en beoordeling, 
alsnog wordt beoordeeld. Indien de bewoner niet wil meewerken aan de opname, kan de eigenaar 
aangeven dat hij toch de opname van zijn gebouw wenst. Ook signalen van buren of bewoners 
kunnen zo een indicatie zijn. Indien de eigenaar of gebruiker niet wil meewerken en de belangen 
van de eigenaar, gebruiker of van derden niet in het geding zijn neemt de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een besluit dat het gebouw niet wordt versterkt. Dit 
besluit zal bekendgemaakt worden aan zowel de eigenaar als aan de bewoner, gebruiker en 
derdenbelanghebbenden. Deze personen kunnen tegen dit besluit bezwaar maken als zij van 
mening zijn dat het gebouw moet worden opgenomen en beoordeeld uit oogpunt van veiligheid. Op 
basis hiervan kan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alsnog besluiten dat 
het besluit tot niet versterken wordt ingetrokken en het gebouw alsnog dient te worden 
opgenomen en beoordeeld.
Naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is in het 
algemeen deel van de memorie van toelichting dit punt nader toegelicht.

d. De eigenaar van een gebouw kan alleen een versterkingsbesluit aanvragen als hij een
normbesluit heeft waarin is bepaald is dat zijn woning niet aan de veiligheidsnorm voldoet. Het
artikel laat in het midden hoe lang de eigenaar kan wachten met het aanvragen van een
versterkingsbesluit. Laat hij dit na, dan kan het college ambtshalve besluiten dat het gebouw niet
wordt versterkt. Het belang daarvan is dat de publiekrechtelijke aanspraak op versterking vervalt.
Naar analogie van de verjaring van civiele vorderingen adviseert de Afdeling te bepalen dat een
aanvraag om een versterkingsbesluit gedaan wordt binnen vijf jaar na ontvangst van het
normbesluit.

De Afdeling adviseert om naar analogie van de verjaring van civiele vorderingen te bepalen dat een 
publiekrechtelijke aanspraak op versterking na vijfjaar vervalt. Het Kabinet merkt op dat het 
opnemen van een dergelijke termijn niet past bij het bredere publieke belang van versterken en 
de daarbij benodigde maatwerk. Een vaste termijn van vijfjaar, zoals voorgesteld door de Raad 
van State doet, geen recht aan de urgentie en snelheid van de versterkingsoperatie en ook niet 
aan de verschillende situaties en omstandigheden waaronder de versterkingsoperatie 
plaatsvindt. Zo kan het in bepaalde situaties noodzakelijk zijn de versterking snel ter hand te 
nemen. Wanneer bijvoorbeeld de veiligheid van andere belanghebbenden samenhangt met de 
versterking van een gebouw, dan kan het noodzakelijk zijn om (veel) sneller dan binnen vijfjaar te 
versterken. Derhalve bevat het wetsvoorstel een mogelijkheid om ambtshalve een 
versterkingsbesluit te nemen wanneer de belangen van derden worden geschaad en de eigenaar 
niet meewerkt aan de versterking van het gebouw.

e. Het wetsvoorstel regelt dat artikel 2.4 van de Crisis- en herstelwet - het experimenteerartikel -
van toepassing wordt "ten behoeve van de uitvoering van de Tijdelijke wet Groningen". Omdat het
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in dit gevai niet om een experiment gaat dat mogelijk tot nieuw beleid leidt, maar uitsluitend om 
afwijking van de wet, wordt de verplichting dat toepassing van artikel 2.4 bijdraagt aan innovatieve 
ontwikkelingen buiten toepassing gelaten. Om dezelfde reden zijn de verplichtingen om in de 
algemene maatregel van bestuur de afwijking te beperken tot de duur van het experiment en vast 
te leggen hoe wordt vastgesteld dat aan het doel van experiment is voldaan eveneens buiten 
toepassing gelaten. De toelichting bij dit onderdeel van het wetsvoorstel is uiterst beknopt.
Vermeld wordt dat een tijdelijke afwijking van deze wetten gerechtvaardigd is gelet op de 
bijzondere opgave die de versterking vormt.
Wetgeving heeft onder andere tot doel het waarborgen van de rechtsgelijkheid, het bevorderen van 
de rechtszekerheid en het voorkomen van willekeur. Van de juridische grenzen die aan overheid, 
bedrijf en burger gesteld zijn, kan worden afgeweken. Maar dan wel in concrete situaties en onder 
waarborgen die de afwijking proportioneel, het minst bezwarend, controleerbaar en transparant 
doen zijn. Doordat het wetsvoorstel een algemene, ongeclausuleerde afwijkingsbevoegdheld 
Introduceert, die betrekking heeft op een groot aantal wetten en regels en zich over een onbekend 
aantal jaren uitstrekt, wordt dit uitgangspunt verlaten. Het wetsvoorstel gebruikt aldus wel de 
afwijkingsbevoegdheld die nodig is om te kunnen experimenteren, maar geeft niet de waarborgen 
die daarbij horen. Daarmee creëert het wetsvoorstel een witte vlek in het geheel van wet- en 
regelgeving dat betrekking heeft op de belangen die de betreffende wetten beogen te beschermen.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de Afdeling heeft het kabinet de aanpassing van de 
Crisis- en herstelwet ten behoeve van de uitvoering van de Tijdelijke wet Groningen heroverwogen. 
Hierbij is het Kabinet tot de conclusie gekomen dat ook onder het huidige regime van de Crisis- en 
herstelwet en het toekomstige regime van de Omgevingswet mogelijke knelpunten in wet- en 
regelgeving kunnen worden opgelost ten behoeve van de voortgang van de versterkingsopgave. De 
eerder voorgestelde wijziging van de Crisis- en herstelwet op dit onderdeel in het wetsvoorstel 
komt te vervallen.

Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting worden in die zin aangepast dat het voorgestelde 
artikel I, onderdeel I, inzake de wijziging van de Crisis- en herstelwet komt te vervallen. .

De Afdeling ontraadt de voorgestelde wijziging.

4. De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele biilaae 
Aan de redactionele opmerkingen van de Afdeling is op navolgende wijze gevolg gegeven, 
behoudens de volgende punten:
- In artikel 13f wordt in het wetsvoorstel geen bepaling opgenomen over frequentie en termijn 

waarbinnen het overzicht van de risicoprofielen van gebouwen wordt toegezonden. Een en 
ander zal betrokken worden bij de regels die gesteld kunnen worden op grond van artikel 13e en 
hangt mede samen met de noodzaak van actualisatie van de risicoprofielen, waarover hieronder 
bij punt 5 'Overige opmerkingen' ook een opmerking wordt gemaakt.

- De term "beschikbare capaciteit" in artikel 13g, vijfde lid, wordt niet voorzien van een 
begripsaanduiding. Alleen begrippen die een te weinig bepaalde of een van het spraakgebruik 
afwijkende betekenis hebben, worden gedefinieerd. Dat is hier niet het geval. De term 
beschikbare capaciteit is, gelezen in combinatie met de memorie van toelichting, voldoende 
duidelijk.

- In artikel 13g, vijfde lid, wordt niet voorzien in advisering door de inspecteur-generaal der mijnen 
over een bovenlokaal programma van aanpak. De noodzaak daarvoor ontbreekt, omdat de 
inspecteur-generaal reeds adviseert over de programma's van aanpak van de individuele 
gemeenten. Een bovenlokaal programma van aanpak is alleen aan de orde als er onvoldoende 
beschikbare capaciteit is. In dat geval moet een bestuurlijke keuze gemaakt worden. Een nieuw 
advies in relatie tot de veiligheid heeft in dat geval geen toegevoegde waarde, ook omdat de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de vaststelling van dit bovenlokale 
programma zoveel mogelijk de prioritering van de programma's van de gemeenten volgt, 
waarover de inspecteur-generaal der mijnen dus reeds heeft geadviseerd.
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- Het voorstel van de Afdeling om aan het slot van artikel 13, zevende lid, toe te voegen dat de
gemeenteraad het gebouw opneemt in het programma van aanpak, wordt niet overgenomen.
Indien blijkt dat een dergelijke toevoeging nodig is, kan dit aan de orde komen bij de uitwerking
van deze bepaling bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 13g, achtste lid.
Aan artikel 8 van bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt geen lid toegevoegd waarin
wordt bepaald dat tegen de genoemde besluiten beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank
Noord-Nederland. Er is geen reden om een andere instantie aan te wijzen die het beroep tegen
de genoemde besluiten afhandelt. Er is in het voorstel gekozen voor de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, niet de rechtbank Noord-Nederland.

5. Overige aanpassingen:

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een verbetering door te voeren in art. 13e, dat ziet op 
het vaststellen van risicoprofielen. Risicoprofielen hoeven niet te worden aangepast, indien uit de 
jaarlijkse risicoanalyse blijkt dat het veiligheidsrisico hetzelfde is gebleven of is afgenomen. Dit is in 
het betreffende artikel verwerkt door aan te geven dat risicoprofielen slechts worden aangepast 
indien dat nodig is. Bij AMvB kunnen over deze actualisatie regels worden gesteld.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om het overgangsrecht aan te vullen voor situaties waarin 
een gebouw voor [ datum] opgenomen en beoordeeld. In die gevallen wordt ervan uitgegaan dat 
voor gebouwen die niet aan de veiligheidsnorm voldoen, door de uitvoeringsorganisatie met de 
eigenaar de voorbereiding van de versterkingsprocedure ter hand is genomen. In die gevallen zal 
de uitvoeringsorganisatie reeds een ontwerp hebben gemaakt voor de versterking van het gebouw 
waardoor het niet meer nodig is een normbesluit vast te stellen. Hiermee wordt voorkomen dat 
eigenaren met wie ai een ontwerp voor de versterking is uitgewerkt, niet alsnog moeten wachten 
tot een normbesluit is genomen en daarmee vertraging oplopen.

Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om nader te specificeren op welke wijze de minister 
van EZK de heffing oplegt aan de NAM. Ingevolge artikel 15, eerste lid, is de minister bevoegd om 
aan de exploitant een heffing op te leggen. Dit betekent dat inherent aan de bevoegdheid om een 
heffing op te leggen, dat de minister bevoegd is om te besluiten hoe hij deze heffing vormgeeft.
Dat kan dus met door één of meerdere definitieve heffingsmomenten per jaar te kiezen 
(bijvoorbeeld na ieder kwartaal of één maal per jaar), maar ook door gebruik te maken van een 
opzet waarbij wordt gewerkt met een (of meerdere) voorlopige heffing en een definitieve heffing. 
Dat in de wet niet expliciet is voorzien dat de minister bevoegd is om een voorlopige heffing op te 
leggen staat daar niet aan in de weg, maar kan wel tot onduidelijkheid en discussie leiden. Om 
eventuele twijfel op dit punt weg te nemen wordt met artikel xx, derde lid, aan artikel 15 een 
nieuw derde lid toegevoegd waarin wordt geëxpliciteerd dat de minister bevoegd is om een 
voorlopige heffing op te leggen.

Voorts zijn enkele wijzigingen aangebracht in de TwG, inzake de volgende onderdelen:
Overlastvergoeding (grondslag voor het uitkeren van een vergoeding voor overlast en het 
opnemen van de uitgekeerde vergoedingen in de heffing);

- Prejudiciële vragen (mogelijk maken dat de rechtbank prejudiciële vragen in het kader van
beroepsprocedures over besluiten op grond van de Tijdelijke wet Groningen van
civielrechtelijke aard stelt aan de Hoge Raad);
Artikel 13 (bevoegdheid opschorten beslistermijn voor aanvragen om vergoeding van
schade die wordt afgehandeld zonder deskundigenonderzoek);
Correctie van een kennelijke verschrijving (artikel 28 van de TwG).

Voorts is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele redactionele verbeteringen door te 
voeren.
Ik moge U verzoeken, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting met 
bijlagen aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.



De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
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Advies

Aanleiding
De Raad van State (RvS) heeft vrijdag 22 mei haar advies uitgebracht over het 
wetsvoorstel Versterken. Het advies is kritisch ep^heeft dictum 'C'. Het advies van 
de RvS is niet openbaar totdat het met het wetsvoorstel aan de TK wordt 
verstuurd. In deze nota treft u een eerste appreciatie en analyse van de punten.

U kunt kennis nemen van de nota.
U wordt geadviseerd op korte termijn in een BWO met MBZK te bespreken 
hoe om te gaan met het advies van de RvS

Kernpunten
• Het advies heeft een dictum 'C'. RvS raadt af om het wetsvoorstel naar de

Kamer te sturen tenzij rekening is gehouden met de door RvS
aangedragen punten. Dit betekent o.a. dat het advies alleen via de MR
naar de Tweede Kamer kan worden gestuurd. ——- -

• Het advies is dermate kritisch dat het fundamentele heroverweging en
overleg met de regio vraagt als het wetsvoorstel (deels) moet worden
aangepast conform het advies van de Raad van State. Dit betekent dat
het niet haalbaar is om het wetsvoorstel voor het zomerrei^s ann de

.^[^amer aan te biedenT
De minisrer van BZK lijkt echter vooralsnog van mening dat het voorstel, 
(zonder grote wiizigingen),_wel voor het zomerreces aan de Kamer moet 
worden aangeboden. Als inderdaad wordt gekozen om het wetsvoorstel 
voor het zomerreces aan de Kamer aan te bieden is er geen tijd voor 
ingrijpende aanpassingen en overleg met de regio.

• De kernpunten uit het advies zijn:

Ontvangen BBR
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De keuze voor een publieke versterkingsoperatie is 
gerechtvaardigd;
Het uiteindelijke doel van de Tijdelijke wet wordt niet volledig 
gerealiseerd:
RvS acht het proces te complex en stelt dat de belangen van de' 
burger ondergeschikt dreigen te raxen aan de'bestuurlijke
btïlcirïqeTT ’ ----------------------- -
RvS doet daarom vergaande aanbevelingen om de voorgestel3ê~
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besluitvormingsprocedure Th een aantal opzichten te 'stroomlijnen 
en te vereenvoudigen'.
Zo adviseert RvS om het norm- en versterkingsbesluit in één, 

^besluit te combineren.' RvS stelt dat nu voor de burger onduidelijk 
is tegen welk besluifmoet worden opgekomen, 

o RvS adviseert daarnaast om te kiezen voor een onafhankelijke
instantie die dit besluit neemt, in lijn met de scRaoearnandeling *
door iMü. uit ornaat Kvb versterken nadrukkelijk als vorm van
schadeafhandeling ziet.

o Verder is volgens RvS de samenloon srhade-versterken
onvoldoende in wet verankerd en het is onduidelijk hoelTe
afhandeling van schade en versterking van woningen zicb-mfidisch
tot elkaar verhouden. De verdeling van bevoegdheden tussen NCG
en IMG is daarmee volgens RvS onvoldoende afgebakend.

Dit kritische advies vraagt opnieuw fundamentele afwegingen, zoals: 
o RvS signaleert dat bestuurlijke belangen (bijv. t.a.v.

koppelkansen) het belang van de burger bij zo snel mogelijk een
veilig huis naar de achtergrond kunnen dringen. RvS adviseert
daarom een adviesfunctie (itt tot huidige.opdrachtgevende roH
voor gemeenten en 'bovenlokale' plannen van aanpak.

o De RvS vindt de voorgestelde getrapte besluitvormingsprocedure
complex en tijdrovend. De RvS adviseert daarom
om heLnormbesluit, het versterkingsbesiuit en de financiering niet
afzonderlijk te nemen maar in één besluit te voegen. De ------
vergunningen zouden hier dan van worden losgeknipt,

o RvS adviseert vervolgens om dit besluit te beleggen bii een
onafhankelijke instantie (ipv fICG en gemeente). Dit zou volgens
een eerder uitgedacht model zoals TCV kunnen danwel een
samenvoeging met IMG.

o De toezichtrol van_SodM zou moeten worden verbreed, in lijn met
het huidige toezicht op de zorgplicht in de Mijnbouwwet.

In de toelichting treft u de belangrijkste aanbevelingen.

Proces: De keuzes voor de in het wetsvoorstel opgenomen 
besluitvormingsprocedure en rol voor de gemeenten zijn resultaat van 
afspraken tussen Rijk en regio na intensief bestuurlijk overleg. Wijzigingen 
op deze punten vereisen afstemmingen met de regio, interdepartementaal 
(met JenV en FIN) en met TCMG en NCG.
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Om deze reden is het niet haalbaar om een aangepast wetsvoorstel voor 
het zomerreces aan de Tweede Kamer aan te bieden (zie toelichting; 
'proces').
Daarnaast vereist de aanpassing van het wetsvoorstel als gevolg van dit 
zware dictum de nodige tijd, waardoor ook bij een eventuele route zonder 
de benodigde afstemming met bijvoorbeeld de regio, verzending aan de 
Kamer niet haalbaar is vóór het zomerreces.

• Afstemming met de regio in de komende weken tot aan de zomer vallen
samen met de gesprekken met de regio over de nieuwe inzichten, waarbij
de verwachting is dat deze moeizaam gaan verlopen.

• Er wordt voorgesteld op korte termijn een overleg met de minister van
BZK te voeren.

• In de toelichting treft u de belangrijkste aanbevelingen.
• Deze nota is afgestemd met BZK. Onderstaande toelichting is gelijkluidend

voor MinBZK.

Toelichting
Deze toelichting bevat een samenvatting van de belangrijkste punten en een 
eerste analyse van deze punten, waarbij wordt aangegeven of de punten 
technisch of politiek-bestuurlijk van aard zijn. Deze uiteenzetting bevat nog geen 
reactie of oplossingsrichtingen.

• De RvS heeft begrip voor de keuze die aan het wetsvoorstel ten grondslag
ligt om de procedures van schadeafhandeling en versterking in de
Tijdelijke wet Groningen te scheiden en verschillend vorm te geven. Zij
wijst er echter op dat het onderscheid tussen schade en versterken door
bewoners niet zo wordt beleefd.

• Tegen deze achtergrond doet de RvS enkele aanbevelingen over de
vormgeving van de voorgestelde versterkingsprocedure die zien op (i) de
positie van de gedupeerde in verhouding tot schadeafhandeling en (ii)
stroomlijning van de besluitvormingsprocedure.

1. De positie van de gedupeerde in verhouding tot schadeafhandelino

• De RvS onderschrijft het uitgangspunt in de toelichting dat schade en
yersterken in de uitvoering zoveel mooelük moeten worden
samengebracht.

• De RvS acht het aangewezen dat de wettelijke regeling ten minste op de
navolgende punten wordt aangevuld of gewijzigd.

o Er moet een onafhankelijke organisatie worden ingericht die
beslist over de (on)veiligheid van een gebouw. Bij de
sehcrdéafFündelinglrbewust gekozen voor een zelfstandig
bestuursorgaan, dat in onafhankelijkheid en onpartijdigheid op
basis van aansprakelijkheidsrecht schadevergoedingen aan
gedupeerden uitkeert.
Versterking is een vorm van schadeafhandeling, De RvS is daarom
van mening dat dit hiervoor ook zou moeten gelden. Hier is
belangrijk dat vertrouwen bestaat in de onafhankelijkheid en
onpartijdigheid van degene die de versterkingsbeslissing neemt.

Kenmerk
PDGB-GB/20151436
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De bevoegdheden van het IMG en de NCG moeten beter worden 
afgebakend.
Zo is het bijvoorbeeld niet duideiijk of het IMG een aanvraag om 
schadevergoeding kan afwijzen indien het in de praktijk om 
constructieve schade gaat, ot wanneer de gedupeerde het 
Insrituut om versterking van zijn onveiiige woning vraagt, zonder 
dat de woning zichtbare scïïaHé heeft..
Voor een efgenaar is het van belang dat schade en versterken 
integraal worden benaderd. Bij schade herstei moet duidelijk zijn 
wat er in het kader van versterken gaat gebeuren. Bij versterken 
moet er duidelijk zijn wat voor in het kader van schadeherstel \
moet gebeuren. ^
Er moet worden verduideiijkt of het wetsvoorstel een grondslag' 
biedt voor de vergoeding van kosten of schade die ontstaat 
doordat versterking nndio is.
Gedacht kan worden aan de kosten van een bedrijf gedurende de 
uitvoering van de versterkinqswerkzaamheden. kosten voor ’
vërvangende woonruimte"
In het wetsvoorstêi blijft de aansprakelijkheid van de NAM bestaan 
en blijft de weg naar de burgerlijke rechter open. Anders dan bij 
de schadeafhandeling, wordt echter wisselen tussen de publieke 
en private weg niet uitgesloten. Hier moet een keuze worden 
gemaakt.' '

 complexe opmerkingen die goede juridische en beleidsmatige 
analyse vragen. De komende weken worden gebruikt om deze punten in 
samenspraak met betrokken partijen nader uit te werken.

Stroomlilninq van de besluitvormingsprocedure

De RvS stelt dat andere bestuurlijke afwegingen dan het veiligheidsbelang 
een rol kunnen spelen in het versterkingsproces (koppelkansen), hetgeen 
zich niet verdraagt met het doel en de aard van de versterkinasooeratie. 
Omwille van een snel en effectief versterkingsproces, geeft RvS in 
overweging de voorgestelde besluitvormingsprocedure nader te bezien.
De RvS adviseert:

o om de planning van de opname en beoordeling, alsmede van de
uitvoering van de versterkingsopgave en de besluitvorming ov~
ve'rsfêrkingsmaatregelen in één hand te neTnèrT--------
ait door hetjormbesluit, het versterkinqsbesluit en het
financieringsbesluit te integreren in één besluit en dit te beleggen
bij een onafhankelijke instantie.
de andere noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en
toestemmingen (m.n. omgevingsrecht^lijke van aarcH te scheiden
van het versterkingsbesluit. —^ l-vot 7

o De rol van gemeenten te beperken. Gemeenten kunnenliTdit
geheel een adviserende rol spelen.

Deze aanbevelingen raken ée kern van het proces zoals is beschreven in 
het wetsvoorstel. De keuzafs die hieraan ten grondslag liggen zijn 
fundamenteel en uitvoerig besproken met regio.
Als hiervan wordt afgew^^en vraagt dit een politiek-bestuurlijk besluit.

Kenmerk
PDGB-GB/20151436
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Project DG Groningen
Bovengronds
Groningen Bovengronds

3. Zorgplicht en SodM
• De Afdeling merkt op dat de zorgplicht van de Minister van EZK voor de

veiligheid van de gaswinning, zoals nu nog opgenomen In de
Mijnbouwwet, vervalt en nu wordt opgenomen In het wetsvoorstel
Versterken. De RvS merkt op dat de zorgplicht van de Mijnbouwwet
verder gaat dan het nemen van besluiten over de versterking van
gebouwen. D^r^^ verplaatsing wordt o^k heUoezicht door Socj#*!
^^leind. R\^'a3^seëft om"3ëiél<euzê'têTIërovê^rweg^ en heFtoezicht
opTjerae ministers 'adequaat' te regelen.
Tevens adviseert RvS om de adviesfunctie van SodM aan MBZK te
verbreden in relatie tot veiligheid.

• Er is bewust gekozen om de zorgplicht en de daarmee samenhangende rol
vaELSodM te regelen zoals in het wetsvoorstel is opgenomen. Daarbij is er
bewust gekozenlim hét ACVG in te stellen als onafhankelijk adviêsörqaaar
Ëen aaiiudssifiq daarvan'vraagt eün funriamentf^lp afwpging

• Tot slot bevat het advies enkele kleinere aanbevelingen die goed in te
passen zijn in het wetsvoorstel en de uitvoeringspraktijk.

Proces en planning
• Dit kritische advies vraagt opnieuw fundamentele afwegingen over de

wijze waarop de versterking is ingericht.
• Allereerst zullen we samen met BZK een grondige analyse maken van dit

advies en vervolgens een positie bepalen, waarbij keuzes gemaakt moeten
worden over de aanbevelingen die RvS doet.

• Daartoe wordt voorgesteld om op korte termijn een
bewindspersonenoverleg te organiseren.

• Indien er keuzes worden gemaakt die zien op de wijze waarop de
versterking is ingericht en de rol van de gemeenten daarin zal er opnieuw
(bestuurlijk) met de regio moeten worden gesproken.

• Vanwege het dictum C moet het wetsvoorstel opnieuw in de Ministerraad
worden behandeld.

• De laatste MR voor het zomerreces is 26 juni.
• Gezien bovenstaande is het niet haalbaar om reeds op 26 juni een

aangepast en gedragen voorstel aan de MR aan te bieden.
• Daarmee lijkt het dus ook niet haalbaar om het wetsvoorstel voor het

reces aan de Kamer aan te bieden.
• Slechts een variant met minimale wijzigingen en geen of nauwelijks

gelegenheid tot overleg met de regio is mogelijk haalbaar.
• Streven Is om een aangepast voorstel te agenderen voor de eerste MR

voor afloop van het reces.

Kenmerk
PDGB-GB/ 20151436
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vanState

No.W18.20.0043/IV 's-Gravenhage, 20 mei 2020

Bij Kabinetsmissive van 24 februari 2020, no.2020000415, heeft Uwe Majesteit, op 
voordracht van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, mede namens de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het 
voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de 
versterking van gebouwen in de provincie Groningen, met memorie van 
toelichting.

Het wetsvoorstel is een aanvulling op de nog niet in werking getreden Tijdelijke 
wet Groningen en bevat een publiekrechtelijke regeling voor het versterken van 
gebouwen. De Tijdelijke wet Groningen bevat een publiekrechtelijke regeling 
voor de afhandeling van verzoeken om vergoeding van mijnbouwschade als 
gevolg van de gaswinning in Groningen. In dit wetsvoorstel wordt de versterking 
van onveilige gebouwen eveneens publiekrechtelijk geregeld.

De Afdeling advisering van de Raad van State acht de keuze voor een 
publiekrechtelijke regeling gerechtvaardigd, gelet op het belang van de 
gedupeerde burger bij een met de schadeafhandeling samenhangende 
benadering én de zorgplicht van de Minister van Economische Zaken en Klimaat 
(EZK) voor het voorkomen van schade. De bijzondere omstandigheden die 
aanleiding geven voor het wetsvoorstel, betekenen dat de Afdeling het 
wetsvoorstel vooral vanuit het perspectief van de gedupeerden heeft beoordeeld. 
Bij de publiekrechtelijke regeling voor de versterking van gebouwen dienen de 
veiligheid en de belangen van de getroffen Groningers leidend te zijn.

Wat betreft de vormgeving van het versterkingsproces wijkt het wetsvoorstel af 
van de Tijdelijke wet Groningen, doordat de besluitvorming over en uitvoering 
van de versterking niet worden toegevoegd aan de taken van het Instituut 
Mijnbouwschade Groningen (het Instituut) maar worden verdeeld over 
verschillende bestuursorganen en een uitvoeringsorganisatie. Ook kiest de 
regering voor het verruimen van het bestuurlijke afwegingskader, waardoor ook 
andere bestuurlijke overwegingen dan het veiligheidsbelang van de Groningers 
een plaats krijgen.

De Afdeling acht het van belang dat er als gevolg van deze keuze geen 
afbakeningsvragen ontstaan, en dat een keuze voor één van beide procedures 
niet tot vertraging leidt op een adres dat voor schadevergoeding of -herstel, 
versterking dan wel beide in aanmerking komt. In dat verband constateert de 
Afdeling dat met het wetsvoorstel hetjjiteindelijke doel van een publiekrechtelijk 
stelsel van schadeafhandeling en verstirking dat e~en sluité'hïï'giëhëel vprmt en 
een met het burgerlijk recht gelijkwaardig niveau van rechtsbescherming biedt, 
niet volledig wordt gerealiseerd. —-------------- -—

AAN DE KONING
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Daarom adviseert de Afdeling tot een aantal aanpassingen van de voorgestelde 
regeling voor de versterking met het oog op de positie van de gedupeerde in 
verhouding tot de schadeafhandeling. Daarbij staat het belang van de burger bij 
een veilig huis voorop. Omwille van een snel en effectief versterkingsproces acht 
de Afdeling het van belang dat de versterking van onveilige gebouwen voorgaat 
op andere maatschappelijk en bestuurlijke overwegingen. Zij adviseert tegen 
deze achtergrond de voorgestelde besluitvormingsprocedure in een aantal 
opzichten te stroomlijnen en te vereenvoudigen. Daarbij wijst de Afdeling op het 
belang van goede voorlichting aan en communicatie met bewoners.

Leeswijzer
De Afdeling gaat eerst in op de achtergrond en het doel van het wetsvoorstel en 
de belangrijkste elementen van het voorstel (paragraaf 1). Vervolgens beoordeelt 
zij de voorgenomen publiekrechtelijke regeling van de versterking tegen deze 
achtergronden (paragraaf 2). Ten slotte maakt zij een aantal overige opmerkingen 
(paragraaf 3).

1- Achtergrond, doel en hoofdliinen van het wetsvoorstel

a. Inleiding
Door de gaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij N.V. (NAM) in
Groningen ontstaan aardbevingen met ingrijpende gevolgen. De aardbevingen
zorgen niet alleen voor schade aan gebouwen en andere onroerende zaken. Ze
tasten ook het woongenot van de Groningers aan en leiden, na jaren van
onzekerheid, tot maatschappelijke ontwrichting.

De afhandeling van verzoeken om schadevergoeding riep uit een oogpunt van 
onafhankelijkheid steeds meer bezwaren op en de bouwkundige versterking van 
onveilige gebouwen kwam traag op gang en kwam uiteindelijk vrijwel stil te 
liggen. Daarom besloot het kabinet in 2018 een publiekrechtelijke regeling tot 
stand te brengen. Hierdoor heeft de NAM, als aansprakelijke partij, in de praktijk 
alleen nog een financiële verplichting.

De publiekrechtelijke afhandeling van schade is opgenomen in de Tijdelijke wet 
Groningen. Een belangrijk uitgangspunt van deze wet is dat er voor de 
afhandeling van alle vormen van mijnbouwschade in Groningen één loket is 
gerealiseerd, waar op een eenduidige, toegankelijke en effectieve manier 
schadevergoeding kan worden verkregen. Het Instituut - een zelfstandig 
bestuursorgaan - neemt beslissingen over de oorzaak van de schade en 
schadevergoeding op basis van de regels van het burgerlijk recht. Dit gebeurt 
onafhankelijk van de NAM en de Minister van EZK. Het Instituut kan echter geen 
vergoeding toekennen voor preventieve maatregelen of zelf preventieve 
maatregelen treffen (versterking), tenzij sprake is van een acuut onveilige
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situatie.’

Voor de versterking geeft dit wetsvoorstel nu alsnog een eveneens 
publiekrechtelijke regeling, door een aanvulling van de Tijdelijke wet Groningen. 
Het doel van het wetsvoorstel is het bereiken van veiligheid voor alle Groningers 
door de versterking van onveilige woningen publiekrechtelijk te regelen. Indien 
een gebouw niet voldoet aan de eisen voor constructieve veiligheid met 
betrekking tot aardbevingen,^ komt het in aanmerking voor versterking.

Er heeft lange tijd onduidelijkheid bestaan over de omvang van de 
versterkingsoperatie. Aanvankelijk werd uitgegaan van circa 1.500 adressen. Hier 
zijn echter, om uiteenlopende redenen, adressen aan toegevoegd, zodat het 
inmiddels om ongeveer 26.200 adressen gaat.^ Deze adressen zijn nog niet 
allemaal beoordeeld; naar verwachting duurt dat nog zo'n vijfjaar. Pas dan is 
duidelijk hoeveel adressen in Groningen daadwerkelijk onveilig zijn. Van de 
adressen die al wel zijn beoordeeld, wachten er op dit moment 5.600 op 
versterking, waarvan 1000 met de hoogste prioriteit vanwege een verhoogd 
risico. Afgezet tegen het huidige tempo van versterken, duurt het vermoedelijk 
nog zo'n tien jaar voordat de gebouwen op deze 5.600 adressen ook 
daadwerkelijk zijn versterkt.''

Hier staat tegenover dat een vermoedelijk substantieel aantal van de nog op te 
nemen en te beoordelen adressen niet zal hoeven te worden versterkt, omdat zij 
ook zonder versterking aan de veiligheidsnorm voldoen. Dit hangt enerzijds 
samen met de bewust gekozen ruime opzet van het adressenbestand, anderzijds 
met het kabinetsbesluit om de gaswinning op zo kort mogelijke termijn te 
beëindigen. Daardoor verminderen de veiligheidsrisico's en gaat het aantal 
gebouwen dat moet worden versterkt omlaag. Illustratief hiervoor is dat de 
minister van EZK recent aan de Tweede Kamer heeft geschreven dat volgens een 
door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gevalideerde risicoanalyse in het 
aardbevingsgebied geen woningen meer zijn met een verhoogd risicoprofiel.® Dat 
neemt niet weg dat alleen een opname en beoordeling van het gebouw zekerheid 
kan geven over de veiligheid ervan.

b. Doe! van het wetsvoorstel
Op dit moment krijgt de versterking nog vorm via de Beleidsregel Besluit
versterking gebouwen Groningen.® De beleidsregel regelt de publieke aansturing

' Het gaat dan niet om versterking, maar om het veiligstellen van de situatie als tijdelijke 
maatregel, zoals het stutten van een gebouw.

^ De zogeheten Meijdam-norm geeft regels voor de aardbevingsbestendigheid van een gebouw, 
en houdt verband met het risico op overlijden door het geheel of gedeeltelijk instorten van een 
gebouw in geval van een aardbeving.

® Deze omvang is gebaseerd op de adressen. Op één adres kunnen meerdere gebouwen staan.
* Deze cijfers zijn ontleend aan: Advies over de versterkingsopgave en de

versnellingsmaatregelen. Tussentijdse voortgangsrapportage van het Staatstoezicht op de
Mijnen (SodM), 29 januari 2020. Bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 33529, nr. 720.

® Zie Kamerstukken 11 2019/20, 33529, nr. 740.
' Stcrt. 2019, 30569.
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van de versterking en voorziet in de instelling van een onafhankelijke commissie 
van deskundigen die beoordeelt of gebouwen versterkt moeten worden. Voor 
een aantal zaken is volgens het kabinet echter een wettelijke regeling nodig, zoals 
het toekennen van bevoegdheden aan het college van burgemeester en 
wethouders en de gemeenteraad. Het wetsvoorstel voorziet hierin en strekt ertoe 
de door de Mijnraad bevolen aanpak een wettelijke basis te geven. Daarbij 
worden de meest risicovolle gebouwen als eerste versterkt. Indien een gebouw 
niet voldoet aan de eisen voor constructieve veiligheid met betrekking tot 
aardbevingen, komt het in aanmerking voor versterking. Bewoners en eigenaren 
komen bij het versterkingsproces centraal te staan en de betrokkenheid van de 
gemeente daarbij wordt verbeterd, aldus de toelichting.

c. Hoofd lijnen van het wetsvoorstel
Procedure
Het wetsvoorstel regelt welke procedurele stappen worden doorlopen alvorens
een gebouw wordt versterkt en welke bestuursorganen bevoegd zijn de daarvoor
benodigde besluiten te nemen. Zo stelt de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) voor alle gebouwen^ in de aardbevingsgemeenten® een
(i) risicoprofiel vast? Dit risicoprofiel wordt jaarlijks geactualiseerd, maar het
wordt niet naar beneden bijgesteld, uitsluitend naar boven.^“

Het risicoprofiel geeft de gemeente informatie zodat vervolgens de 
gemeenteraad in een (ii)programma van aanpakkan bepalen wat de prioritaire 
volgorde is van de gebouwen die mogelijk versterking behoeven.” Dit 
programma van aanpak regelt de volgorde waarin die gebouwen worden 
opgenomen en beoordeeld. Daarnaast geeft het de uitvoeringskaders voor de 
daadwerkelijke versterking van gebouwen in de gemeente. De gemeente kan 
samenhangende werkzaamheden, bijvoorbeeld verduurzamingswerkzaamheden, 
in het programma van aanpak opnemen.^^

Na opname en beoordeling, besluit de Minister van BZK of een gebouw aan de 
veiligheidsnorm voldoet.’^ Zo niet, dan wordt in een (iii) normbesiuitheX soort 
maatregelen vastgelegd dat nodig is om aan de veiligheidsnorm te voldoen.’'*

’ Waarvoor nog geen normbesluit is vastgesteld.
® De reikwijdte van het wetsvoorstel is beperkt tot gebouwen in zeven van de twaalf gemeenten in 

de provincie Groningen, namelijk: Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Loppersum, 
Midden-Groningen en Oldambt (artikel 13a, eerste lid).

® Artikel 13e, eerste lid.
Artikel 13e, tweede lid.

” Artikel 13g, eerste lid.
Memorie van toelichting, paragraaf 2.2.2 en paragraaf 2.5.1.

’^Artikel 13i, eerste lid.
Artikel 13i, tweede lid.



Vervolgens kan de eigenaar van het gebouw bij het college van burgemeester en 
wethouders een (iv) versterkingsbesluitaaxw/xaqen.'^ Het versterkingsbesluit 
bevat de concrete maatregelen om het gebouw aan de veiligheidsnorm te laten 
voldoen. Voor rekening van de eigenaar (of het college) kunnen duurdere of extra 
maatregelen in een versterkingsbesluit worden opgenomen. Tevens vervangt een 
versterkingsbesluit alle vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen of welke 
besluiten dan ook die nodig zijn voor de uitvoering van het versterkingsbesluit.’® 
Het nemen van het besluit van de Minister van BZK om een (v) voorziening in 
natura of budget (\\\exx\a\ het financieringsbesluit) toe te kennen voorde uit te 
voeren werkzaamheden wordt gecoördineerd met het nemen van het 
versterkingsbesluit.’^

Wat betreft de rechtsbescherming: de vaststelling van een risicoprofiel (Minister 
van BZK) of een programma van aanpak (gemeenteraad) is niet vatbaar voor 
bezwaar en beroep; een normbesluit (Minister van BZK), een versterkingsbesluit 
(college) of een financieringsbesluit (Minister van BZK) is dat wel.’®

Uitvoeringsorganisatie
Door de bevoegdheid tot het vaststellen van een programma van aanpak en de 
versterkingsbesluiten, zijn gemeenten feitelijk opdrachtgever van de versterking, 
aldus de toelichting.’® Een groot deel van de uitvoerende taken (vaststellen 
risicoprofielen, opname, beoordeling en normbesluit, begeleiden plan van 
aanpak gemeenten, begeleiden van aanvragen om versterkingsbesluiten en 
uitvoering versterking op adresniveau) wordt uitgevoerd door de Nationaal 
Coördinator Groningen (NCG). Die is omgevormd tot uitvoeringsorganisatie van 
het ministerie van BZK. Om de samenhang tussen schadeafhandeling en 
preventie te bevorderen is in september 2019 een convenant afgesloten tussen 
de NCG en het Instituut.

2. Beoordeling van de vormgeving van de versterkinasorocedure

2.1. Een veilige woning op zo kort mogeUjke termijn
Het doel van het wetsvoorstel is het bereiken van veilige gebouwen in Groningen 
door de versterking van onveilige woningen door en namens de staat. Evenals bij

Artikel 13j, eerste lid. De eigenaar kan er ook van afzien; als dat zou betekenen dat daardoor de 
belangen van derden worden geschaad, kan het college ambtshalve besluiten dat het gebouw 
wordt versterkt (artikel 13k, eerste lid).
Artikel 131, naar analogie van het projectuitvoeringsbesluit dat is geregeld in artikel 2.10 Crisis
en herstelwet.
Artikel 13n. Uitgangspunt is een voorziening in natura wordt toegekend, wat inhoudt dat de 
uitvoeringsorganisatie namens de minister zorgdraagt voor de daadwerkelijke uitvoering van de 
versterkingsmaatregelen. De eigenaar kan echter ook kiezen voor een budget. In dat geval 
verstrekt de eigenaar opdrachten aan aannemers en leveranciers en voldoet de Minister van BZK 
de daaraan verbonden kosten door rechtstreeks betalingen aan de aannemers en leveranciers uit 
het budget.
Artikel II. Voorzien wordt in beroep in een instantie bij de Afdeling bestuursrechtspraak, die 
binnen zes maanden na ontvangst van het verweerschrift uitspraak moet doen (artikel 19a). 
Memorie van toelichting, paragraaf 2.5.1.



acht de Afdeling 
ster van EZK, 
over de

bor is ontstaan, 
eit dat deze 
seft geleid en 
r van het 
ten.^°

het voorstel voor de publieke afhandeling van mijnbouwschade, a 
deze verstrekkende beslissing geboden. De zorgplicht van de mini 
de omvang en urgentie van de versterkingsopgave én de onvrede 
voortgang ervan, met de maatschappelijke ontwrichting die hierd 
j^echwaardigen deze keuze. Dit lijkt te worden bevestigd door het 
aan^k bij de schadeafhandehng tot een belangrijke versnelling h 
de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, de voorlope 
Instituut, de schadeafhandeling voortvarend ter hand heeft genon

De bijzondere omstandigheden die aanleiding geven voor het we svoorstel, 
betekenen dat de Afdeling het wetsvoorstel met name vanuit het jerspectiéf van 
de gedupeerden beoordeelt. De Afdeling heeft begrip voor de kei ze die aan het 
wetsvoorstel ten grondslag ligt om de procedures van schadeafhi ndeling en 
versterking in de Tijdelijke wet Groningen te scheiden en verschil end vorm te 
geven. Zij wijst er echter op dat het onderscheid tussen schade e^ versterken 
door bewoners niet zo wordt beleefd. Bewoners beleven schade ;n versterl^ als 
één probleem, met één oorzaak (gaswinning) en zij willen één op ossing, met één 

~lol^t voor al hun vragen en ^ubltüileii.^^ Civielrechtelijk hebben schade en 
versterken in de zin van het wetsvoorstel eenzelfde basis.^^ Ook.ziin schade en 
versterkenJrL_de praktijk niet eenvoudig te (onder)scheiden.^^ Een gedupeerde 
mag daarvan geen nadeel ondervinden, in materiële noch in procedurele zin. Kort 
gezegd: het moet voor een bewoner die wgont in een onveilig gebouw duidelijk 
zijn wat hij mag verwachten, en dat is een veilige woning op zo kort mogelijk 
termijn! ~ ’ -------- -

Inmiddels handelt de TCMG honderden schademeldingen per week af en duurt de afhandeling 
van een schademelding ongeveer een halfjaar. Zie voor een overzicht van de binnengekomen en 
afgehandelde schademeldingen in 2019 het Jaarverslag 2019 van de Tijdelijke Commissie 
Mijnbouwschade Groningen, via https://schadedoormijnbouw.nl.
SodM noemt het voorbeeld dat bewoners wachten met onderhoud aan hun woning en aarzelen 
bij schadeherstel als zij nog geen duidelijkheid hebben over de noodzaak en de aard van 
versterkingsmaatregelen. Eerst de schade afwikkelen en vervolgens versterken kan leiden tot 
onbegrip, en onnodige spanning, overlast en kosten.
De versterkingsoperatie is (mede) ingegeven door artikel 6:184 BW. Op grond van dat artikel 
vallen onder de aansprakelijkheid voor mijnbouwschade tevens 'de kosten van iedere redelijke 
maatregel ter voorkoming of beperking van schade (...), nadat een ernstige en onmiddellijke 
dreiging is ontstaan dat schade zal worden veroorzaakt.' Uit recente jurisprudentie volgt dat dit 
ook geldt 'indien de maatregel nog niet is genomen, maar het wel redelijk is haar te nemen ter 
voorkoming of beperking \iax\ aardbevingsschade, nadat een ernstige en onmiddellijke dreiging 
van dergelijke schade is ontstaan." Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 juli 2019 
ECLI:NL:GHARL:2019:5849.
Bij schadevergoeding wordt gekeken naar de schade, bij versterken naar de kans dat een 
gebouw bezwijkt, zonder dat sprake hoeft te zijn van zichtbare schade. Overlap is mogelijk, 
bijvoorbeeld als de schade zo groot is dat de kans op bezwijken toeneemt. Zowel vanuit het 
perspectief van schadeherstel als van versterken kunnen dan (dezelfde) ingrijpende maatregeien 
nodig zijn, zoals renovatie, sloop en vervangende nieuwbouw. Bij complexe schade of bij 
meerdere schademeldingen op hetzelfde adres kort na elkaar, is het vaak niet eenvoudig uit te 
maken of schade of versterking noodzakelijk is, en kan een combinatie van duurzaam 
schadeherstel met versterkingsmaatregelen aangewezen zijn.

11.1
11.1
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Tegen deze achtergrond maakt de Afdeling enkele opnierkingen over de 
vormgeving van de voorgestelde versterkingsprocedure die zien op (i) de positie 
van de gedupeerde in verhouding tot schadeafhandeling^en (ii) stroomlijning van 
de besluitvormingsprocedure.

2.2. De positie van de gedupeerde
Geregeld wordt dat enerzijds het Instituut en anderzijds de INfCG (namens de 
Minister van BZK) en de gemeenten bepaalde taken en bevoegdheden hebben. 
De Afdeling onderschrijft het uitgangspunt in de toelichting d^ schade en 

versterken in de uitvoering zoveel mogelijk moeten worden samtengebracht.^'' 
Daartoe wordt geleund op het convenant dat het Instituut en de NCG gezamenlijk 
hebben afgesloten om schadeafhandeling en versterking zowel inhoudelijk als 
procedureel op elkaar af te stemmen. Het convenant heeft onder meer tot doel 
dat bewoners en eigenaren niet tussen wal en schip raken, dat in voorkomende 
gevallen een gezamenlijke aanpak van schadeafhandeling en versterking 
mogelijk wordt en dat vertraging bij de uitvoering van taken wordt voorkomen.^®

Een convenant kan behulpzaam zijn, maar is onvoldoende om de positie van de 
gedupeerde afdoende te waarborgen. De Afdeling acht het aangewezen dat de 
wettelijke regeling ten minste op de navolgende punten wordt aangevuld of 
gewijzigd.

a. De Afdeling wijst op het belang van de onafhankelijkheid van de instantie
die oordeelt over de (on)veiligheid van een gebouw. Dit uitgangspunt lag ten
grondslag aan het Besluit versterking gebouwen Groningen, maar is met dit
wetsvoorstel zonder nadere toelichting verlaten.^® Ook bij de schadeafhandeling
is bewust gekozen voor een zelfstandig bestuursorgaan, dat in onafhankelijkheid
en onpartijdigheid op basis van aansprakelijkheidsrecht schadevergoedingen aan
Gedupeerden uitkeert. Omdat versterking een vorm van schadeafhandeling is,
aou dit daarvoor ook moeten gelden. Ook hier is het belangrijk dat vertrouwen
bestaat in de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van degene die de
versterkingsbeslissing neemt.

b. Het Instituut kan volgens de Tijdelijke wet Groningen geen vergoeding
toekennen voor preventieve maatregelen of zelf preventieve maatregelen treffen,
tenzij sprake is van een acuut onveilige situatie. In de toelichting bij de wet wordt
deze situatie omschreven als "een ernstige en onmiddellijke dreiging dat schade
zal worden veroorzaakt" als bedoeld in artikel 6:184 BW. Het gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden heeft voor de uitleg van dit artikel aansluiting gezocht bij de
Meijdam-norm. In dit wetsvoorstel wordt voor de noodzaak tot versterking
eveneens aansluiting gezocht bij de Meijdam-norm.”

Memorie van toelichting, paragraaf 1.4.
Convenant NCG - TCMG, in te zien via: https://schadedoormijnbouw.nl
Volgens de toelichting wordt hiermee tegemoet gekomen aan de kritiek die door verschillende 
partijen hierop is geleverd (memorie van toelichting, paragraaf 1.1). Wat de kritiek is en van 
welke partijen deze afkomstig is, blijft onbesproken.
Memorie van toelichting, paragraaf 2.3.
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Gelet hierop is het de vraag in welk opzicht de bevoegdheid van het Instituut tot 
het treffen van versterkingsmaatregelen zich onderscheidt van het wetsvoorstel. 
Zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk of het Instituut een aanvraag om 
schadevergoeding kan afwijzen indien het in de praktijk om constructieve schade 
gaat, of wanneer de gedupeerde het Instituut om versterking van zijn onveilige 
woning vraagt, zonder dat de woning zichtbare schade heeft. Dit betekent dat een 
duidelijker afbakening van beider bevoegdheden noodzakelijk is.

c. Van belang is dat de wet erin voorziet dat de eigenaar van een gebouw dat
schade heeft, maar vermoedelijk ook versterkt dient te worden, op het moment
waarop hij een aanvraag om versterking indient, een besluit van het Instituut
heeft over het al dan niet laten herstellen van de (mijnbouw)schade aan zijn
woning. Omgekeerd zal in een versterkingsbesluit steeds moeten worden
nagegaan of, en zo ja onder welke voorwaarden, de ontstane (mijnbouw)schade
gelijktijdig kan worden hersteld bij de uitvoering van de versterking. Hierdoor kan
de versterking worden afgestemd op en gecombineerd met het herstel van de
schade, heeft de gedupeerde een compleet beeld van wat er mogelijk is en is er
slechts een keer overlast als gevolg van het herstel of renovatie.

d. Het wetsvoorstel bepaalt dat de eigenaar van een gebouw dat versterkt
moet worden op aanvraag een voorziening in natura of een budget ontvangt.^®
Onduidelijk is of het artikel daarnaast een grondslag biedt voor de vergoeding
van kosten of schade die ontstaat doordat versterking nodig is, of dat dit schade
betreft in de zin van artikel 1 van de Tijdelijke wet Groningen. Gedacht kan
worden aan de kosten van een bedrijf gedurende de uitvoering van de
versterkingswerkzaamheden, kosten voor vervangende woonruimte, etc.

e. De risicoaansprakelijkheid voor schade als gevolg van bodembeweging
door gaswinning is geregeld in artikel 6:177 BW en rust op de exploitant (en de
Staat). Op grond van artikel 6:184 BW geldt deze aansprakelijkheid ook voor
maatregelen ter voorkoming of beperking van ernstige en dreigende schade
(versterking). In het wetsvoorstel blijft de aansprakelijkheid van de NAM bestaan
en blijft de weg naar de burgerlijke rechter open. Anders dan bij de
schadeafhandeling, wordt echter wisselen tussen de publieke en private weg niet
uitgesloten. Het ligt voor de hand voor de versterking een gelijke regeling te
treffen. Dit laat overigens in beide gevallen de mogelijkheid onverlet dat partijen
door een vaststellingsovereenkomst een onderlinge regeling treffen.

2.3. De voorgestelde besluitvormingsprocedure

a. Andere bestuurlijke afwegingen naast veiligheidsbelang
Het wetsvoorstel verruimt het bestuurlijke afwegingskader van (decentrale)
bestuursorganen. De gemeenteraad bepaalt in het programma van aanpak de
prioritering van de versterki.ngsoperatie. Het college beslist in individuele

Artikel 13n. 11.1



versterkingsbesluiten over de concrete versterkingsmaatregelen in de vorm van 
.^aeg^uwplan. Dit om "koppelkahsen" met andere ruimtelijke ontwikkelingen 
(gebieasontwikkeling, veraotrrganiing) te kunnen benutten. In het 
versterkingsbesluit kunnen op initiatief van het college ook werkzaamheden 
vrorden opgenomen die niet noodzakeliikzijn om ë^n gebouwiarra^~^ 
vÈ'iligneidsnorm te laten voldoen. Daarbij blijft overigens onduidelijk wat de 
juridische situatie is als zulks tegen de wensen van de aanvrager ingaat.

Het gevolg hiervan is dat ook andere bestuurlijke overwegingen dan het 
veiligheidsbelang van de Groningers een plaats krijgen. Het belang van de burge
bij een veilig huis op zo kort mogelijke termijn, kan daardoor op de achtergrond 
raken. _ ^--------------------------------

De Afdeling acht het van belang dat de versterking van onveilige gebouwen 
voorgaat op andere maatschappelijke belangen en bestuurlijke afwegingen. Het 
bestuurlijk meewegen van andere belangen verdraagt zich niet goed met het doe
en de aard van de versterkingsoperatie.

De Afdeling merkt op dat ook zonder dat gemeenten de planning van de 
versterkingsoperatie bepalen, zij in staat kunnen worden gesteld koppelkansen 
met lokaal beleid te benutten, bijvoorbeeld door hen een adviesrecht te geven.
Het veiligheidsbelang kan heel goed samengaan met andere belangen, zoals_dat 
gebouwen met een lager risicoprofiaLmorrana krijgen als dat de .snelheid van 
het~algehele plan ten goede komt, of het geen onredelijka vartraging oplevert 
\^r de versterking van gebouwen met een~^rhoogd risicoprofiei^

Naarmate de veiligheidsrisico's in Groningen verder afnemen en daardoor het 
aantal te versterken huizen afneemt, doet deze spanning zich nog meer voelen. 
Vanuit het perspectief van de burger is het niet begrijpelijk dat hij moet wachten 
op versterking omdat andere belangen voorgaan, en vervolgens versterking 
onnodig wor^cxiri^tjnet schad^rstel kan worden volstaan. Mede tegen deze 
achtergrond benadrukt deATdeÏmgTier&BtaTlg'varr^TSeHëvoorlichting en goede 
communicatie met bewoners en eigenaren over de meest recente 
veiligheidsinzichten en de voortgang en omvang van de versterkingsoperatie.

b. Complexiteit van de besluitvormingsprocedure
De voorgestelde getrapte besluitvormingsprocedure is complex. Deze leidt tot
verschillende opeenvolgende procedurele stappen en vergt bestuurlijke
afstemming tussen verschillende bestuursorganen. Er is in verschillende
consültatiereaches op gewezen dat het proces met vele betrokken partijen kan
leiden tot onduidelijkheid voor eigenaren en vertraging.

Artikel 131, vijfde lid.
“ Zie in dat verband bijvoorbeeld artikel 6, zesde lid. Besluit versterking gebouwen Groning

en.
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Zo moet de uitvoering van de programma's van aanpak van de zeven gemeenten 
passen binnen de beschikbare uitvoeringscapaciteit. Daartoe beoordeelt de 
Minister van BZK de ontwerpprogramma's op uitvoerbaarheid. Als de capaciteit 
niet toereikend is en de gemeenten niet tot een onderlinge verdeling ervan 
komen, neemt de Minister het over en stelt een bovenlokaal programma van 
aanpak vast.^’ Gezien de huidige beperkte voortgang van de versterking, juist 
vanwege de beperkte uitvoeringscapaciteit, rijst de vraag of in de praktijk niet 
steeds bovenlokale programma's van aanpak zullen moeten worden vastgesteld. 
Dit getrapte bestuurlijke afstemmingsproces kan veel tijd kosten.

Ook kan de wijze waarop de splitsing tussen normbesluit (Minister van BZK) en 
versterkingsbesluit (college van burgemeester en wethouders) wordt geregeld,

- betekenen dat het voor eigenaren onduidelijk is tegen welk besluit moet worden
opgekomen. Door bovendien de toetsingskaders van andere benodigde
ontheffingen, vergunningen en andere besluiten in het versterkingsbesluit mee te
nemen, bestaat de mogelijkheid dat een versterkingsbesluit vanwege gebreken
van omgevingsrechtelijke aard in beroep wordt vernietigd. Dit kan tot veel
onzekerheid leiden.

De Afdeling merkt op dat deze onzekerheid kan worden voorkomen door de
verlening van andere noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en
toestemmingen, die in overwegende mate van omgevingsrechtelijke aard zullen
zijn, te scheiden van het versterkingsbesluit. Dat laat onverlet dat kan worden
voorzien in (gecoördineerde) verlening van die noodzakelijke vergunningen en
ontheffingen, al dan niet in een enkel besluit naar analogie van het
projectuitvoeringsbesluit in de zin van de Crisis- en herstelwet.

2.4. Sne/ en effectief versterkingsproces
Het voorgaande brengt de Afdeling tot de volgende overwegingen. Omwille van
een snel en effectief versterkingsproces, geeft zij in overweging de voorgestelde
besluitvormingsprocedure nader te bezien. De Afdeling acht het raadzaam de
planning van de opname en beoordeling, alsmede van de uitvoering van de
versterkingsopgave en de besluitvorming over versterkingsmaatregelen in één
hand te nemen. Dit kan door het normbesluit, het versterkingsbesluit en het
financieringsbesluit te integreren in één besluit en dit te beleggen bij een
onafhankelijke instantie (zie paragraaf 2.2.a).

Geregeld kan worden dat gemeenten bijvoorbeeld vooraf adviseren over deze
planning. Om gebruikte maken van de gemeentelijke expertise op het gebied van
het omgevingsrecht, en gegeven de noodzaak tot versnelling, zou daarnaast
moeten worden voorzien in gecoördineerde besluitvorming met de verlening van
eventuele overige benodigde vergunningen, ontheffingen en van andere
toestemmingen. Hierbij geldt dat voorlichting aan en communicatie met
bewoners en eigenaren over de meest recente veiligheidsinzichten en de
voortgang en omvang van de versterkingsoperatie van groot belang is.

Artikel 13g, vijfde lid.
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De Afdeling adviseert voorts om in het belang van de positie van de gedupeerde 
de afbakening met de schadeafhandelingsprocedure met inachtneming van het in 
paragraaf 2.2 overwogene aan te vullen ofte wijzigen.

De Afdeling adviseert het wetsvoorstel en de toelichting aldus aan te passen.

3. Overige opmerkingen

a. Zorgplicht beide ministers en toezicht SodM
Artikel 52g, derde lid, van de Mijnbouwwet vervalt, maar de daarin opgenomen
zorgplicht van de Minister van EZK voor de veiligheid van de gaswinning wordt
opgenomen in artikel 13ba van de Tijdelijke wet Groningen. Deze zorgplicht is
voortaan een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Ministers van EZK en
BZK, aldus de toelichting. Artikel 13ba is onderdeel van hoofdstuk 5 van de
Tijdelijke wet Groningen, en heeft daarmee alleen betrekking op de versterking
van gebouwen, zoals omschreven en begrensd door artikel 13a en 13b.

De Afdeling merkt op dat de zorgplicht van artikel 52g, derde lid, verder gaat dan 
het nemen van besluiten over de versterking van gebouwen. Deze omvat 
bijvoorbeeld ook de versterking van infrastructuur, schadeherstel enz. Voorts 
leidt de verplaatsing tot een inperking van het toezicht door de inspecteur- 
generaal der mijnen. Ingevolge artikel 127, eerste lid, onder a, van de 
Mijnbouwwet is de inspecteur-generaal der mijnen belast met het uitoefenen van 
toezicht op de naleving van de Mijnbouwwet, waaronder artikel 52g. Door deze 
verplaatsing wordt het toezicht door SodM onbedoeld verkleind.

De Afdeling adviseert de plaatsing van artikel 13ba te heroverwegen en het 
toezicht op de zorgplicht van beide ministers voor de veiligheid van de 
gaswinning in Groningen adequaat te regelen.

b. Advisering SodM
Artikel 13d bepaalt dat de inspecteur-generaal der mijnen de Minister van BZK
kan adviseren over de uitvoering van de versterkingsmaatregelen in Groningen.
De Mijnbouwwet kent de term "uitvoering van de versterkingsmaatregelen" niet.
De inspecteur-generaal heeft op grond van artikel 127, eerste lid, onderdeel e,
van de Mijnbouwwet de taak om de Minister van EZK te adviseren naar
aanleiding van het toezicht op de naleving, de risicobeoordelingen en het
onderzoek, waaronder de door de Minister van EZK op te stellen operationele
strategie met betrekking tot het Groningerveld. Wat betreft het veiligheidsbelang
heeft deze strategie onder meer betrekking op in hoeverre wordt voldaan aan de
veiligheidsnorm, het tempo van versterking van gebouwen, en de
maatschappelijke ontwrichting (artikel 52d, tweede lid, onderdelen a, d en e). Dit
betekent dat toezicht, risicobeoordeling en onderzoek, en daarmee ook de
advisering, zich richten zijn op zowel de werking van het systeem van de
versterking als op de uitvoering van de versterking vanuit het oogpunt van
veiligheid.
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Gelet hierop adviseert de Afdeling artikel 13d aan te passen en te bepalen dat de 
inspecteur-generaal der mijnen de Minister van BZK gevraagd en ongevraagd 
kan adviseren over de versterking in relatie tot de veiligheid.

c. Op grond van artikel 13i, derde lid, bepaalt de Minister van BZK in een
normbesluit dat een gebouw niet wordt versterkt ais een eigenaar of gebruiker
niet wil meewerken aan de opname van een gebouw, en hun belangen of die van
derden niet worden geschaad. De vraag rijst hoe de Minister van BZK zonder
opname en beoordeling kan vaststellen dat de belangen van eigenaar, gebruiker
of derde belanghebbenden niet worden geschaad.

De Afdeling leest het voorstel zo, dat wanneer een gebouw een (licht) verhoogd 
risicoprofiel heeft, de eigenaar of gebruiker zich niet tegen opname van het 
gebouw kan verzetten, indien de belangen van de eigenaar, gebruiker of van 
derden daardoor mogelijk worden geschaad. De Afdeling adviseert het 
voorgaande in de toelichting te verduidelijken en zo nodig het voorstel aan te 
passen.

d. De eigenaar van een gebouw kan alleen een versterkingsbesluit aanvragen
als hij een normbesluit heeft waarin is bepaald is dat zijn woning niet aan de
veiligheidsnorm voldoet.^^ Het artikel laat in het midden hoe lang de eigenaar kan
wachten met het aanvragen van een versterkingsbesluit. Laat hij dit na, dan kan
het college ambtshalve besluiten dat het gebouw niet wordt versterkt. Het belang
daarvan is dat de publiekrechtelijke aanspraak op versterking vervalt.

Naar analogie van de verjaring van civiele vorderingen adviseert de Afdeling te 
bepalen dat een aanvraag om een versterkingsbesluit gedaan wordt binnen vijf 
jaar na ontvangst van het normbesluit.

e. Het wetsvoorstel regelt dat artikel 2.4 van de Crisis- en herstelwet - het
experimenteerartikel - van toepassing wordt "ten behoeve van de uitvoering van
de Tijdelijke wet Groningen". Omdat het in dit geval niet om een experiment gaat
dat mogelijk tot nieuw beleid leidt, maar uitsluitend om afwijking van de wet,
wordt de verplichting dat toepassing van artikel 2.4 bijdraagt aan innovatieve
ontwikkelingen buiten toepassing gelaten. Om dezelfde reden zijn de
verplichtingen om in de algemene maatregel van bestuur de afwijking te
beperken tot de duur van het experiment en vast te leggen hoe wordt vastgesteld
dat aan het doel van experiment is voldaan eveneens buiten toepassing gelaten.
De toelichting bij dit onderdeel van het wetsvoorstel is uiterst beknopt. Vermeld
wordt dat een tijdelijke afwijking van deze wetten gerechtvaardigd is gelet op de
bijzondere opgave die de versterking vormt.

Wetgeving heeft onder andere tot doel het waarborgen van de rechtsgelijkheid, 
het bevorderen van de rechtszekerheid en het voorkomen van willekeur. Van de

Artikel 13j.
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juridische grenzen die aan overheid, bedrijf en burger gesteld zijn, kan worden 
afgeweken. Maar dan wel in concrete situaties en onder waarborgen die de 
afwijking proportioneel, het minst bezwarend, controleerbaar en transparant 
doen zijn. Doordat het wetsvoorstel een algemene, ongeclausuleerde 
afwijkingsbevoegdheid introduceert, die betrekking heeft op een groot aantal 
wetten en regels en zich over een onbekend aantal jaren uitstrekt, wordt dit 
uitgangspunt verlaten. Het wetsvoorstel gebruikt aldus wel de 
afwijkingsbevoegdheid die nodig is om te kunnen experimenteren, maar geeft 
niet de waarborgen die daarbij horen. Daarmee creëert het wetsvoorstel een 
witte vlek in het geheel van wet- en regelgeving dat betrekking heeft op de 
belangen die de betreffende wetten beogen te beschermen.

De Afdeling ontraadt de voorgestelde wijziging.

4. De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een aantal bezwaren bij het 
voorstel en adviseert het voorstel niet bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
in te dienen, tenzij het is aangepast.

De vice-president van de Raad van State,



Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van 
State betreffende no.WI8.20.0043/1V

- In artikel I, onderdeel A, de begripsaanduidingen cursiveren.
In artikel 1 van de wet de punt aan het slot van de begripsomschrijving 
van schade vervangen door een puntkomma.
In artikel I, onderdeel B, artikel 3, zesde lid, "en een college" vervangen 
door "en het betrokken college".

- In artikel I, onderdeel C, in artikel 13a het woord "uitsluitend" schrappen.
- In artikel I, onderdeel C, in artikel 13b, de begripsaanduidingen van 

"gebouw" en van "veiligheidsnorm" schrappen en invoegen in de 
alfabetische volgorde van artikel I, onderdeel A.

- In artikel 13e, eerste lid, "van een gebouw" vervangen door "van 
gebouwen".

- In artikel 13f, "aan de colleges" vervangen door "aan het betrokken 
college" en bepalen met welke frequentie of binnen welke termijn de. 
Minister het overzicht zendt.

- In artikel 13g, eerste lid, na "stelt een programma van aanpak vast" 
toevoegen "op basis van de risicoprofielen". Voorts de zinsnede na 
"behoeven" schrappen.
De term "beschikbare capaciteit" in artikel 13g, vijfde lid voorzien van een 
begripsaanduiding.

- In artikel 13g, vijfde lid, eveneens voorzien in advisering door de 
inspecteur-generaal der mijnen over een bovenlokaal programma van 
aanpak.
Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 13g, zevende lid, 
toevoegen "en neemt de gemeenteraad het gebouw op in het programma 
van aanpak."
In artikel 13j, eerste lid "Na ontvangst van een normbesluit waarin is 
bepaald" vervangen door "Indien het normbesluit inhoudt".
In artikel 13k, eerste lid, aanhef, na "gebouw" toevoegen "waarvoor een 
normbesluit is genomen"; in onderdeel a "een gebouw" vervangen door 
"het gebouw" en in onderdeel b "een versterkingsbesluit nemen" 
vervangen door "besluiten tot versterking".

- In artikel 131, eerste lid, "Op de uitvoering van een versterkingsbesluit" 
vervangen door "op de uitvoering van versterkingswerkzaamheden 
ingevolge een versterkingsbesluit."
In artikel 13n, tweede lid, "of een budget als bedoeld in artikel 13o,eerste 
lid, " schrappen.
In artikel 13o, eerste lid, "13o"vervangen door "13k".
Aan artikel 8 van bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht een lid 
toevoegen waarin wordt bepaald dat tegen een besluit als bedoeld in de 
artikelen 13i, eerste en derde lid, 13j, tweede lid, 13k, eerste lid, 13m, 
tweede lid, 13n, eerste en vijfde lid, van de Tijdelijke wet Groningen 
beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland.
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‘s-Gravenhage, 

Aan de Koning 

WJZ / 20163258 

Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband 
met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen 
========================================================= 

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 24 februari 2020, nr. 2020000415, 
machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het 
bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 20 
mei 2020, nr. W18.20.0043/IV, bied ik U hierbij aan. 

Het voorstel heeft de Afdeling advisering (hierna: de Afdeling) aanleiding gegeven tot opmerkingen 
ten aanzien van de vormgeving van de voorgestelde versterkingsprocedure die zien op de positie 
van de gedupeerde in verhouding tot schadeafhandeling en de stroomlijning van de 
besluitvormingsprocedure. Verder heeft de Afdeling opmerkingen gemaakt ten aanzien van de 
snelheid en de effectiviteit van het versterkingsproces, de zorgplicht van beide ministers en een 
aantal overige opmerkingen. De Afdeling adviseert het voorstel niet bij de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal in te dienen, tenzij het is aangepast. 
Graag ga ik op deze opmerkingen in het navolgende in. De tekst van het advies treft u hieronder 
aan, met tussengevoegd de reactie daarop. 

Bij Kabinetsmissive van 24 februari 2020, no.2020000415, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van 
de Minister van Economische Zaken en Klimaat, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig 
gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de 
versterking van gebouwen in de provincie Groningen, met memorie van toelichting. 
Het wetsvoorstel is een aanvulling op de nog niet in werking getreden Tijdelijke wet Groningen en 
bevat een publiekrechtelijke regeling voor het versterken van gebouwen. De Tijdelijke wet 
Groningen bevat een publiekrechtelijke regeling voor de afhandeling van verzoeken om vergoeding 
van mijnbouwschade als gevolg van de gaswinning in Groningen. In dit wetsvoorstel wordt de 
versterking van onveilige gebouwen eveneens publiekrechtelijk geregeld.  
De Afdeling advisering van de Raad van State acht de keuze voor een publiekrechtelijke regeling 
gerechtvaardigd, gelet op het belang van de gedupeerde burger bij een met de schadeafhandeling 
samenhangende benadering én de zorgplicht van de Minister van Economische Zaken en Klimaat 
(EZK) voor het voorkomen van schade. De bijzondere omstandigheden die aanleiding geven voor 
het wetsvoorstel, betekenen dat de Afdeling het wetsvoorstel vooral vanuit het perspectief van de 
gedupeerden heeft beoordeeld. Bij de publiekrechtelijke regeling voor de versterking van 
gebouwen dienen de veiligheid en de belangen van de getroffen Groningers leidend te zijn.  
Wat betreft de vormgeving van het versterkingsproces wijkt het wetsvoorstel af van de Tijdelijke 
wet Groningen, doordat de besluitvorming over en uitvoering van de versterking niet worden 
toegevoegd aan de taken van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (het Instituut) maar worden 
verdeeld over verschillende bestuursorganen en een uitvoeringsorganisatie. Ook kiest het kabinet 
voor het verruimen van het bestuurlijke afwegingskader, waardoor ook andere bestuurlijke 
overwegingen dan het veiligheidsbelang van de Groningers een plaats krijgen.  
De Afdeling acht het van belang dat er als gevolg van deze keuze geen afbakeningsvragen 
ontstaan, en dat een keuze voor één van beide procedures niet tot vertraging leidt op een adres 
dat voor schadevergoeding of -herstel, versterking dan wel beide in aanmerking komt. In dat 
verband constateert de Afdeling dat met het wetsvoorstel het uiteindelijke doel van een 
publiekrechtelijk stelsel van schadeafhandeling en versterking dat een sluitend geheel vormt en 
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een met het burgerlijk recht gelijkwaardig niveau van rechtsbescherming biedt, niet volledig wordt 
gerealiseerd. 

Daarom adviseert de Afdeling tot een aantal aanpassingen van de voorgestelde regeling voor de 
versterking met het oog op de positie van de gedupeerde in verhouding tot de schadeafhandeling. 
Daarbij staat het belang van de burger bij een veilig huis voorop. Omwille van een snel en effectief 
versterkingsproces acht de Afdeling het van belang dat de versterking van onveilige gebouwen 
voorgaat op andere maatschappelijk en bestuurlijke overwegingen.  

Zij adviseert tegen deze achtergrond de voorgestelde besluitvormingsprocedure in een aantal 
opzichten te stroomlijnen en te vereenvoudigen. Daarbij wijst de Afdeling op het belang van goede 
voorlichting aan en communicatie met bewoners. 

Het kabinet is het met de Afdeling eens dat het doel van dit wetsvoorstel, te weten het bereiken 
van veilige gebouwen in Groningen, met zich brengt dat het perspectief van de eigenaren voorop 
staat. Om dit doel te bereiken, wordt met dit wetsvoorstel de versterkingsoperatie, net als de 
schadeafhandeling, publiekrechtelijk vastgelegd. Hiermee wordt definitief geregeld dat er voor 
bewoners voor beide opgaven een weg is om, zonder tussenkomst van mijnbouwexploitant NAM, 
duidelijkheid te krijgen over de veiligheid van zijn of haar woning, de eventueel te treffen 
maatregelen om de woning op veiligheidsnorm te krijgen en over de afhandeling van alle mogelijke 
vormen van schade. De wettelijke grondslag voor beide operaties is hiermee compleet. Het kabinet 
is van mening dat de voorliggende aanvulling op de Tijdelijke wet Groningen recht doet aan de 
ambitie om binnen afzienbare termijn via de publiekrechtelijke weg de gebouwen in de Groningse 
aardbevingsgemeenten op veiligheidsnorm te krijgen. 

Om de eigenaar een sterke positie en meer regie in het versterkingsproces te geven, is ingezet op 
een voor de eigenaren navolgbaar proces, het kunnen meenemen van eigen wensen, een 
laagdrempelige rechtsbescherming en een centraal aanspreekpunt tijdens de versterkingsoperatie. 
Tevens wordt het belang van de eigenaar in ogenschouw genomen doordat het wetsvoorstel een 
grondslag bevat om binnen de versterkingsaanpak tot snellere beoordelingsmethoden te komen.  
Tevens erkent het Kabinet met de Afdeling dat het voor bewoners noodzakelijk is dat afhandeling 
van schade en de versterking in samenhang worden georganiseerd daar waar dat nodig is. Er moet 
zoveel mogelijk worden voorkomen dat verschillende organisaties meerdere malen bij dezelfde 
bewoner thuis komen om een opname te verrichten of om maatregelen te treffen. Om voor 
bewoners te borgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, creëert het wetsvoorstel hiervoor een 
grondslag om regels uit te werken die er toe strekken dat schade en versterken door betrokken 
instanties in samenhang worden opgepakt. Deze uitwerking geeft de bewoner zekerheid.  
Publiekrechtelijke behandeling en uitvoering van de versterkingsoperatie leidt er ook toe dat de 
rechtsbescherming bij schade en versterken gelijkwaardig geregeld worden voor bewoner: voor 
beiden geldt dat de bewoner in bezwaar en beroep kan gaan op de genomen besluiten. Het kabinet 
herkent zich hiermee niet in het door de Afdeling opgebrachte punt dat er geen met het burgerlijk 
recht gelijkwaardig rechtsniveau zou zijn gerealiseerd. 

Het kabinet herkent zich, met de Afdeling, wel in het belang van goede en laagdrempelige 
communicatie en voorlichting over de veiligheid, de versterking en de beoordelingsmethoden. Dit is 
een opgave waar Rijk, regio en natuurlijk de NCG als eerste aanspreekpunt voor bewoners in de 
versterkingsoperatie, zich samen voor inspannen. Dit moge onder meer blijken uit de begeleiding 
en gesprekken die de bewonersbegeleider aan iedere eigenaar biedt, en uit de ‘routekaart’ die is 
opgesteld zodat eigenaren alle stappen en keuzes goed geïnformeerd kunnen maken. Ook is een 
online dashboard op de website van de NCG beschikbaar. Hiermee kan de voortgang en omvang 
van de versterkingsoperatie worden ingezien. 

Leeswijzer 
De Afdeling gaat eerst in op de achtergrond en het doel van het wetsvoorstel en de belangrijkste 
elementen van het voorstel (paragraaf 1). Vervolgens beoordeelt zij de voorgenomen 
publiekrechtelijke regeling van de versterking tegen deze achtergronden (paragraaf 2). Ten slotte 
maakt zij een aantal overige opmerkingen (paragraaf 3). 
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1. Achtergrond, doel en hoofdlijnen van het wetsvoorstel
a. Inleiding
Door de gaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij N.V. (NAM) in Groningen ontstaan
aardbevingen met ingrijpende gevolgen. De aardbevingen zorgen niet alleen voor schade aan
gebouwen en andere onroerende zaken. Ze tasten ook het woongenot van de Groningers aan en
leiden, na jaren van onzekerheid, tot maatschappelijke ontwrichting.
De afhandeling van verzoeken om schadevergoeding riep uit een oogpunt van onafhankelijkheid
steeds meer bezwaren op en de bouwkundige versterking van onveilige gebouwen kwam traag op
gang en kwam uiteindelijk vrijwel stil te liggen. Daarom besloot het kabinet in 2018 een
publiekrechtelijke regeling tot stand te brengen. Hierdoor heeft de NAM, als aansprakelijke partij,
in de praktijk alleen nog een financiële verplichting.
De publiekrechtelijke afhandeling van schade is opgenomen in de Tijdelijke wet Groningen. Een
belangrijk uitgangspunt van deze wet is dat er voor de afhandeling van alle vormen van
mijnbouwschade in Groningen één loket is gerealiseerd, waar op een eenduidige, toegankelijke en
effectieve manier schadevergoeding kan worden verkregen. Het Instituut – een zelfstandig
bestuursorgaan – neemt beslissingen over de oorzaak van de schade en schadevergoeding op basis
van de regels van het burgerlijk recht. Dit gebeurt onafhankelijk van de NAM en de Minister van
EZK. Het Instituut kan echter geen vergoeding toekennen voor preventieve maatregelen of zelf
preventieve maatregelen treffen (versterking), tenzij sprake is van een acuut onveilige situatie.
Voor de versterking geeft dit wetsvoorstel nu alsnog een eveneens publiekrechtelijke regeling, door
een aanvulling van de Tijdelijke wet Groningen. Het doel van het wetsvoorstel is het bereiken van
veiligheid voor alle Groningers door de versterking van onveilige woningen publiekrechtelijk te
regelen. Indien een gebouw niet voldoet aan de eisen voor constructieve veiligheid met betrekking
tot aardbevingen,  komt het in aanmerking voor versterking.
Er heeft lange tijd onduidelijkheid bestaan over de omvang van de versterkingsoperatie.
Aanvankelijk werd uitgegaan van circa 1.500 adressen. Hier zijn echter, om uiteenlopende
redenen, adressen aan toegevoegd, zodat het inmiddels om ongeveer 26.200 adressen gaat. Deze
adressen zijn nog niet allemaal beoordeeld; naar verwachting duurt dat nog zo’n vijf jaar. Pas dan
is duidelijk hoeveel adressen in Groningen daadwerkelijk onveilig zijn. Van de adressen die al wel
zijn beoordeeld, wachten er op dit moment 5.600 op versterking, waarvan 1000 met de hoogste
prioriteit vanwege een verhoogd risico. Afgezet tegen het huidige tempo van versterken, duurt het
vermoedelijk nog zo’n tien jaar voordat de gebouwen op deze 5.600 adressen ook daadwerkelijk
zijn versterkt.
Hier staat tegenover dat een vermoedelijk substantieel aantal van de nog op te nemen en te
beoordelen adressen niet zal hoeven te worden versterkt, omdat zij ook zonder versterking aan de
veiligheidsnorm voldoen. Dit hangt enerzijds samen met de bewust gekozen ruime opzet van het
adressenbestand, anderzijds met het kabinetsbesluit om de gaswinning op zo kort mogelijke
termijn te beëindigen. Daardoor verminderen de veiligheidsrisico’s en gaat het aantal gebouwen
dat moet worden versterkt omlaag. Illustratief hiervoor is dat de minister van EZK recent aan de
Tweede Kamer heeft geschreven dat volgens een door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
gevalideerde risicoanalyse in het aardbevingsgebied geen woningen meer zijn met een verhoogd
risicoprofiel. Dat neemt niet weg dat alleen een opname en beoordeling van het gebouw zekerheid
kan geven over de veiligheid ervan.

Naar aanleiding van de inschatting van de Afdeling van de snelheid waarmee de 
versterkingsopgave zal zijn afgerond, merkt het kabinet op dat met de huidige snelheid van 
opnames in 2022 alle gebouwen binnen de scope van 26.000 kunnen zijn opgenomen. Met het 
huidige tempo zal de laatste beoordeling in 2024 worden afgerond. De ambitie is om dit tempo nog 
verder te verhogen. Daarom wordt volop gewerkt aan maatregelen, zoals een typologie-aanpak, de 
Bouwimpuls, het Bouwakkoord en de praktijkaanpak, waarmee de opnames, beoordelingen en 
uitvoering van de versterking aanzienlijk worden versneld. 

Het kabinet hecht eraan hierbij te vermelden dat gebouwen waarvan eerder een (licht) verhoogd 
risicoprofiel is vastgesteld, al in de werkvoorraad van de versterkingsoperatie zitten. Deze 
gebouwen krijgen allen nog een individuele opname en beoordeling om een uitspraak te doen of 
het gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm of niet. Het kabinet onderschrijft de opmerking van de 
Afdeling dat als gevolg van het beëindigen van de gaswinning hieruit kan blijken dat minder 
gebouwen versterkt hoeven te worden. Als echter blijkt dat een gebouw niet aan de 
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veiligheidsnorm voldoet en wel versterkt moet worden, komt de eigenaar in aanmerking voor 
versterking van zijn gebouw. Uit de individuele beoordelingen van deze gebouwen komen de 
benodigde versterkingsmaatregelen naar voren. Deze benodigde maatregelen bepalen de omvang 
van de bouwopgave. Daarbij geldt uiteraard dat sloop-nieuwbouw langer duurt dan de situatie 
waarin een gebouw alleen versterkt hoeft te worden met kleinere ingrepen. Hierdoor is er geen 
eenduidig eindmoment te geven wanneer de versterkingsoperatie is afgerond. 

b. Doel van het wetsvoorstel
Op dit moment krijgt de versterking nog vorm via de Beleidsregel Besluit versterking gebouwen
Groningen. De beleidsregel regelt de publieke aansturing van de versterking en voorziet in de
instelling van een onafhankelijke commissie van deskundigen die beoordeelt of gebouwen versterkt
moeten worden. Voor een aantal zaken is volgens het kabinet echter een wettelijke regeling nodig,
zoals het toekennen van bevoegdheden aan het college van burgemeester en wethouders en de
gemeenteraad. Het wetsvoorstel voorziet hierin en strekt er toe de door de Mijnraad bevolen
aanpak een wettelijke basis te geven. Daarbij worden de meest risicovolle gebouwen als eerste
versterkt. Indien een gebouw niet voldoet aan de eisen voor constructieve veiligheid met
betrekking tot aardbevingen, komt het in aanmerking voor versterking. Bewoners en eigenaren
komen bij het versterkingsproces centraal te staan en de betrokkenheid van de gemeente daarbij
wordt verbeterd, aldus de toelichting.

c. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel
Procedure
Het wetsvoorstel regelt welke procedurele stappen worden doorlopen alvorens een gebouw wordt
versterkt en welke bestuursorganen bevoegd zijn de daarvoor benodigde besluiten te nemen. Zo
stelt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor alle gebouwen  in de
aardbevingsgemeenten  een (i) risicoprofiel vast. Dit risicoprofiel wordt jaarlijks geactualiseerd,
maar het wordt niet naar beneden bijgesteld, uitsluitend naar boven.
Het risicoprofiel geeft de gemeente informatie zodat vervolgens de gemeenteraad in een (ii)
programma van aanpak kan bepalen wat de prioritaire volgorde is van de gebouwen die mogelijk
versterking behoeven. Dit programma van aanpak regelt de volgorde waarin die gebouwen worden
opgenomen en beoordeeld. Daarnaast geeft het de uitvoeringskaders voor de daadwerkelijke
versterking van gebouwen in de gemeente. De gemeente kan samenhangende werkzaamheden,
bijvoorbeeld verduurzamingswerkzaamheden, in het programma van aanpak opnemen.
Na opname en beoordeling, besluit de Minister van BZK of een gebouw aan de veiligheidsnorm
voldoet. Zo niet, dan wordt in een (iii) normbesluit het soort maatregelen vastgelegd dat nodig is
om aan de veiligheidsnorm te voldoen.
Vervolgens kan de eigenaar van het gebouw bij het college van burgemeester en wethouders een
(iv) versterkingsbesluit aanvragen. Het versterkingsbesluit bevat de concrete maatregelen om het
gebouw aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. Voor rekening van de eigenaar (of het college)
kunnen duurdere of extra maatregelen in een versterkingsbesluit worden opgenomen. Tevens
vervangt een versterkingsbesluit alle vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen of welke besluiten
dan ook die nodig zijn voor de uitvoering van het versterkingsbesluit.  Het nemen van het besluit
van de Minister van BZK om een (v) voorziening in natura of budget (hierna: het
financieringsbesluit) toe te kennen voor de uit te voeren werkzaamheden wordt gecoördineerd met
het nemen van het versterkingsbesluit.
Wat betreft de rechtsbescherming: de vaststelling van een risicoprofiel (Minister van BZK) of een
programma van aanpak (gemeenteraad) is niet vatbaar voor bezwaar en beroep; een normbesluit
(Minister van BZK), een versterkingsbesluit (college) of een financieringsbesluit (Minister van BZK)
is dat wel.

Uitvoeringsorganisatie 
Door de bevoegdheid tot het vaststellen van een programma van aanpak en de 
versterkingsbesluiten, zijn gemeenten feitelijk opdrachtgever van de versterking, aldus de 
toelichting. Een groot deel van de uitvoerende taken (vaststellen risicoprofielen, opname, 
beoordeling en normbesluit, begeleiden plan van aanpak gemeenten, begeleiden van aanvragen 
om versterkingsbesluiten en uitvoering versterking op adresniveau) wordt uitgevoerd door de 
Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Die is omgevormd tot uitvoeringsorganisatie van het 
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ministerie van BZK. Om de samenhang tussen schadeafhandeling en preventie te bevorderen is in 
september 2019 een convenant afgesloten tussen de NCG en het Instituut.  

2. Beoordeling van de vormgeving van de versterkingsprocedure

2.1. Een veilige woning op zo kort mogelijke termijn 
Het doel van het wetsvoorstel is het bereiken van veilige gebouwen in Groningen door de 
versterking van onveilige woningen door en namens de staat. Evenals bij het voorstel voor de 
publieke afhandeling van mijnbouwschade, acht de Afdeling deze verstrekkende beslissing 
geboden. De zorgplicht van de minister van EZK, de omvang en urgentie van de 
versterkingsopgave én de onvrede over de voortgang ervan, met de maatschappelijke ontwrichting 
die hierdoor is ontstaan, rechtvaardigen deze keuze. Dit lijkt te worden bevestigd door het feit dat 
deze aanpak bij de schadeafhandeling tot een belangrijke versnelling heeft geleid en de Tijdelijke 
Commissie Mijnbouwschade Groningen, de voorloper van het Instituut, de schadeafhandeling 
voortvarend ter hand heeft genomen. 

De bijzondere omstandigheden die aanleiding geven voor het wetsvoorstel, betekenen dat de 
Afdeling het wetsvoorstel met name vanuit het perspectief van de gedupeerden beoordeelt. De 
Afdeling heeft begrip voor de keuze die aan het wetsvoorstel ten grondslag ligt om de procedures 
van schadeafhandeling en versterking in de Tijdelijke wet Groningen te scheiden en verschillend 
vorm te geven. Zij wijst er echter op dat het onderscheid tussen schade en versterken door 
bewoners niet zo wordt beleefd. Bewoners beleven schade en versterken als één probleem, met 
één oorzaak (gaswinning) en zij willen één oplossing, met één loket voor al hun vragen en 
problemen.  Civielrechtelijk hebben schade en versterken in de zin van het wetsvoorstel eenzelfde 
basis.  Ook zijn schade en versterken in de praktijk niet eenvoudig te (onder)scheiden.  Een 
gedupeerde mag daarvan geen nadeel ondervinden, in materiële noch in procedurele zin. Kort 
gezegd: het moet voor een bewoner die woont in een onveilig gebouw duidelijk zijn wat hij mag 
verwachten, en dat is een veilige woning op zo kort mogelijk termijn. 

Het Kabinet onderschrijft het belang om schade en versterken in samenhang op te pakken daar 
waar dat in de praktijk samenloopt. Daar waar nodig en gewenst worden bewoners met een 
‘samenloop’-dossier actief benaderd voor een gecombineerde aanpak van het Instituut en de 
uitvoeringsorganisatie. In het wetsvoorstel wordt het mogelijk gemaakt om per algemene 
maatregel van bestuur regels te stellen over de samenwerking tussen NCG en het IMG 
(voorgesteld artikel 3, negende lid). De samenwerking tussen beide organisaties wordt binnenkort 
geëvalueerd. De lessen uit de evaluatie worden betrokken bij het opstellen van de algemene 
maatregel van bestuur.  

In reactie op de opmerkingen van de Afdeling over de samenloop van schade en versterken, is het 
echter ook goed om op te merken dat er in de praktijk beperkt sprake is van die samenloop. Dit 
blijkt een half jaar nadat de TCMG en de uitvoeringsorganisatie hierover samenwerkingsafspraken 
hebben gemaakt. Zo’n 71% van de Groningers die met versterking te maken heeft (gehad), heeft 
nooit schade gemeld. Van de 29% die dat wel deed, is de schade (grotendeels) afgehandeld. Bij 
enkele tientallen gevallen is sprake van een samenloop tussen schade en versterken en wordt dit in 
onderlinge afstemming opgepakt. Zie ook §2.2, onder c. 

Tegen deze achtergrond maakt de Afdeling enkele opmerkingen over de vormgeving van de 
voorgestelde versterkingsprocedure die zien op (i) de positie van de gedupeerde in verhouding tot 
schadeafhandeling en (ii) stroomlijning van de besluitvormingsprocedure. 

2.2. De positie van de gedupeerde 
Geregeld wordt dat enerzijds het Instituut en anderzijds de NCG (namens de Minister van BZK) en 
de gemeenten bepaalde taken en bevoegdheden hebben. De Afdeling onderschrijft het 
uitgangspunt in de toelichting dat schade en versterken in de uitvoering zoveel mogelijk moeten 
worden samengebracht.  Daartoe wordt geleund op het convenant dat het Instituut en de NCG 
gezamenlijk hebben afgesloten om schadeafhandeling en versterking zowel inhoudelijk als 
procedureel op elkaar af te stemmen. Het convenant heeft onder meer tot doel dat bewoners en 
eigenaren niet tussen wal en schip raken, dat in voorkomende gevallen een gezamenlijke aanpak 



6 

van schadeafhandeling en versterking mogelijk wordt en dat vertraging bij de uitvoering van taken 
wordt voorkomen.  
Een convenant kan behulpzaam zijn, maar is onvoldoende om de positie van de gedupeerde 
afdoende te waarborgen. De Afdeling acht het aangewezen dat de wettelijke regeling ten minste op 
de navolgende punten wordt aangevuld of gewijzigd. 

a. De Afdeling wijst op het belang van de onafhankelijkheid van de instantie die oordeelt over de
(on)veiligheid van een gebouw. Dit uitgangspunt lag ten grondslag aan het Besluit versterking
gebouwen Groningen, maar is met dit wetsvoorstel zonder nadere toelichting verlaten.  Ook bij de
schadeafhandeling is bewust gekozen voor een zelfstandig bestuursorgaan, dat in
onafhankelijkheid en onpartijdigheid op basis van aansprakelijkheidsrecht schadevergoedingen aan
gedupeerden uitkeert. Omdat versterking een vorm van schadeafhandeling is, zou dit daarvoor ook
moeten gelden. Ook hier is het belangrijk dat vertrouwen bestaat in de onafhankelijkheid en
onpartijdigheid van degene die de versterkingsbeslissing neemt.

De Afdeling wijst op het belang van een onafhankelijk oordeel over de (on)veiligheid van een 
gebouw. In reactie op de opmerking van de Afdeling benadrukt het Kabinet dat het bij de 
uitvoering van de versterking van essentieel belang is om een balans te vinden in zowel 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid als voldoende ruimte om maatwerk te bieden en invulling te 
bieden aan de versterkingsaanpak.  

Bij de versterking moet in overleg met de eigenaar en bewoner worden gezocht op welke wijze de 
maatregelen die noodzakelijk zijn om het gebouw aan de veiligheidsnorm te laten voldoen het 
beste ingepast kunnen worden. Het treffen van versterkingsmaatregelen grijpt in op het dagelijkse 
leven en het eigendom van bewoners. Dit betekent dat de wensen van de eigenaar bij inpassing 
van deze versterkingsmaatregelen zoveel mogelijk moeten worden meegewogen, terwijl anderzijds 
de voortgang van de algehele operatie moeten worden bewaakt om de veiligheid van andere 
belanghebbenden te beschermen. Hiervoor is maatwerk en overleg met bewoners en andere 
betrokkenen noodzakelijk. Bij de uitvoering van de versterkingsmaatregelen is daarom voldoende 
ruimte en een zekere beleidsvrijheid noodzakelijk om de eigenaren en gebruikers daadwerkelijk 
centraal te kunnen stellen. Juist daarom ligt het in de rede dat de ministeriële verantwoordelijkheid 
ten volle geldt.  

Tegelijkertijd onderkent het Kabinet dat onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de versterking 
moet worden gegarandeerd. Daarom is het onafhankelijke Adviescollege Versterking Groningen 
ingesteld. Dit onafhankelijke adviescollege adviseert over alle regelgeving op basis van dit 
wetsvoorstel die betrekking heeft op de veiligheid en de wijze waarop de veiligheid wordt 
vastgesteld. Daarmee is verzekerd dat zowel in de wet- en regelgeving als in de uitvoering ervan 
op objectieve wijze de veiligheid van gebouwen wordt vastgesteld en daarmee het belang voor 
gebruikers centraal staat. Verder is in artikel 13d van dit wetsvoorstel opgenomen dat de 
inspecteur-generaal der mijnen gevraagd en ongevraagd adviezen kan verstrekken over de 
uitvoering van de versterkingsmaatregelen in relatie tot de veiligheid. Deze adviezen zijn openbaar 
en geven de Kamers de mogelijkheid om de minister direct ter verantwoording te roepen 

De memorie van toelichting wordt op dit onderdeel aangepast in die zin, dat wordt verduidelijkt 
waarom de ministeriële verantwoordelijkheid ten volle geldt en niet is gekozen voor een 
onafhankelijke organisatie die oordeelt over de (on)veiligheid van een gebouw. 

b. Het Instituut kan volgens de Tijdelijke wet Groningen geen vergoeding toekennen voor
preventieve maatregelen of zelf preventieve maatregelen treffen, tenzij sprake is van een acuut
onveilige situatie. In de toelichting bij de wet wordt deze situatie omschreven als “een ernstige en
onmiddellijke dreiging dat schade zal worden veroorzaakt” als bedoeld in artikel 6:184 BW. Het
gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft voor de uitleg van dit artikel aansluiting gezocht bij de
Meijdam-norm. In dit wetsvoorstel wordt voor de noodzaak tot versterking eveneens aansluiting
gezocht bij de Meijdam-norm.
Gelet hierop is het de vraag in welk opzicht de bevoegdheid van het Instituut tot het treffen van
versterkingsmaatregelen zich onderscheidt van het wetsvoorstel. Zo is het bijvoorbeeld niet
duidelijk of het Instituut een aanvraag om schadevergoeding kan afwijzen indien het in de praktijk
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om constructieve schade gaat, of wanneer de gedupeerde het Instituut om versterking van zijn 
onveilige woning vraagt, zonder dat de woning zichtbare schade heeft. Dit betekent dat een 
duidelijker afbakening van beider bevoegdheden noodzakelijk is. 

Op grond van het advies van de Afdeling is in het voorgestelde artikel 2, negende lid, van de TwG 
een duidelijker afbakening opgenomen van de bevoegdheden van het IMG. 

c. Van belang is dat de wet erin voorziet dat de eigenaar van een gebouw dat schade heeft, maar
vermoedelijk ook versterkt dient te worden, op het moment waarop hij een aanvraag om
versterking indient, een besluit van het Instituut heeft over het al dan niet laten herstellen van de
(mijnbouw)schade aan zijn woning. Omgekeerd zal in een versterkingsbesluit steeds moeten
worden nagegaan of, en zo ja onder welke voorwaarden, de ontstane (mijnbouw)schade gelijktijdig
kan worden hersteld bij de uitvoering van de versterking. Hierdoor kan de versterking worden
afgestemd op en gecombineerd met het herstel van de schade, heeft de gedupeerde een compleet
beeld van wat er mogelijk is en is er slechts een keer overlast als gevolg van het herstel of
renovatie.

Het kabinet onderschrijft dat de uitvoering van de versterking en het herstel van schade zo goed 
mogelijk op elkaar moeten worden afgestemd. Deze afstemming moet in de praktijk plaatsvinden, 
waarbij bezien moet worden hoe het belang van de eigenaar het beste kan worden gediend. Om dit 
mogelijk te maken heeft het kabinet naar aanleiding van het advies van de Afdeling de reeds in de 
Tijdelijke wet Groningen opgenomen grondslag voor het over en weer verstrekken van informatie 
door IMG, NCG en gemeente gewijzigd (artikel 3, vijfde lid), evenals de voorgestelde aanvullingen 
daarop (artikel 3, zesde en zevende lid). Daarnaast is een delegatiegrondslag toegevoegd, zodat bij 
algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld over de wijze waarop het IMG en 
de NCG de uitvoering van de versterkingsopgave en de afhandeling van schade op elkaar 
afstemmen (voorgesteld artikel 3, negende lid).  

d. Het wetsvoorstel bepaalt dat de eigenaar van een gebouw dat versterkt moet worden op
aanvraag een voorziening in natura of een budget ontvangt. Onduidelijk is of het artikel daarnaast
een grondslag biedt voor de vergoeding van kosten of schade die ontstaat doordat versterking
nodig is, of dat dit schade betreft in de zin van artikel 1 van de Tijdelijke wet Groningen. Gedacht
kan worden aan de kosten van een bedrijf gedurende de uitvoering van de versterkings-
werkzaamheden, kosten voor vervangende woonruimte, etc.

Het uitgangspunt is dat de kosten die verband houden met de versterking - zoals tijdelijke 
huisvesting – worden vergoed op grond van de voorgestelde bepaling over de financiering van de 
noodzakelijke versterkingsmaatregelen. Wat betreft schade die verband houdt met 
bodembeweging als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld en gasopslag bij Norg is het IMG 
bevoegd. Dit kan in voorkomende gevallen ook betrekking hebben op bepaalde vormen van 
versterkingsschade. Daar waar sprake is van samenloop of samenhang moeten deze partijen 
onderling afspraken maken over de behandeling van deze dossiers zodat bewoners waar mogelijk 
één integrale oplossing kan worden geboden voor schade en versterken die zo min mogelijk 
overlast veroorzaakt.  

De bevoegdheid van het IMG blijft de vergoeding van redelijke kosten van redelijke maatregelen 
ter voorkoming of beperking van schade omvatten in situaties waarin sprake is van een ernstige en 
onmiddellijke dreiging dat schade zal worden veroorzaakt door bodembeweging. Voor overige 
vormen van versterkingsschade geldt dat de aansprakelijke partij zelf bevoegd is om schade af te 
handelen. Dat betekent dat de NCG schade afhandelt die door het handelen van de NCG is 
ontstaan.  

Hiermee is er voor elke vorm van versterkingsschade altijd een instantie om deze te kunnen 
behandelen. Voor een goede afstemming van de uitoefening van de taken van het IMG en de NCG 
kent het wetsvoorstel – zoals hierboven bij 2.2c aangegeven, een grondslag waarmee regels 
kunnen worden gesteld over de wijze van samenwerking. 

De memorie van toelichting wordt op dit onderdeel verduidelijkt. 
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e. De risicoaansprakelijkheid voor schade als gevolg van bodembeweging door gaswinning is 
geregeld in artikel 6:177 BW en rust op de exploitant (en de Staat). Op grond van artikel 6:184 
BW geldt deze aansprakelijkheid ook voor maatregelen ter voorkoming of beperking van ernstige 
en dreigende schade (versterking). In het wetsvoorstel blijft de aansprakelijkheid van de NAM 
bestaan en blijft de weg naar de burgerlijke rechter open. Anders dan bij de schadeafhandeling, 
wordt echter wisselen tussen de publieke en private weg niet uitgesloten. Het ligt voor de hand 
voor de versterking een gelijke regeling te treffen. Dit laat overigens in beide gevallen de 
mogelijkheid onverlet dat partijen door een vaststellingsovereenkomst een onderlinge regeling 
treffen. 
 
Op grond van het advies van de Afdeling is in het voorgestelde artikel 13n, zevende tot en met 
negende lid, van de TwG voorzien in een bepaling die het door de Afdeling bedoelde wisselen 
tussen publieke en private weg uitsluit, zoals dat is gebeurd bij schade in artikel 2, derde lid, 
onderdeel a, vierde lid, onderdelen b tot en met e, en vijfde lid, van de wet (zie Kamerstukken II 
2018/19, 35250, nr. 3, p. 10). Het is immers niet de bedoeling dat gedupeerden verschillende 
procedures tegelijk of achter elkaar kunnen voeren. Dit leidt tot onduidelijkheid, dubbel werk en 
mogelijk tot dubbele vergoedingen. Dit is tevens in de toelichting aangepast. 
 
2.3. De voorgestelde besluitvormingsprocedure 
 
a. Andere bestuurlijke afwegingen naast veiligheidsbelang 
Het wetsvoorstel verruimt het bestuurlijke afwegingskader van (decentrale) bestuursorganen. De 
gemeenteraad bepaalt in het programma van aanpak de prioritering van de versterkingsoperatie. 
Het college beslist in individuele versterkingsbesluiten over de concrete versterkingsmaatregelen in 
de vorm van een bouwplan. Dit om “koppelkansen” met andere ruimtelijke ontwikkelingen 
(gebiedsontwikkeling, verduurzaming) te kunnen benutten. In het versterkingsbesluit kunnen op 
initiatief van het college ook werkzaamheden worden opgenomen die niet noodzakelijk zijn om een 
gebouw aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. Daarbij blijft overigens onduidelijk wat de 
juridische situatie is als zulks tegen de wensen van de aanvrager ingaat.  
 
Het gevolg hiervan is dat ook andere bestuurlijke overwegingen dan het veiligheidsbelang van de 
Groningers een plaats krijgen. Het belang van de burger bij een veilig huis op zo kort mogelijke 
termijn, kan daardoor op de achtergrond raken.  
De Afdeling acht het van belang dat de versterking van onveilige gebouwen voorgaat op andere 
maatschappelijke belangen en bestuurlijke afwegingen. Het bestuurlijk meewegen van andere 
belangen verdraagt zich niet goed met het doel en de aard van de versterkingsoperatie.  
De Afdeling merkt op dat ook zonder dat gemeenten de planning van de versterkingsoperatie 
bepalen, zij in staat kunnen worden gesteld koppelkansen met lokaal beleid te benutten, 
bijvoorbeeld door hen een adviesrecht te geven. Het veiligheidsbelang kan heel goed samengaan 
met andere belangen, zoals dat gebouwen met een lager risicoprofiel voorrang krijgen als dat de 
snelheid van het algehele plan ten goede komt, of het geen onredelijke vertraging oplevert voor de 
versterking van gebouwen met een verhoogd risicoprofiel.   
Naarmate de veiligheidsrisico’s in Groningen verder afnemen en daardoor het aantal te versterken 
huizen afneemt, doet deze spanning zich nog meer voelen. Vanuit het perspectief van de burger is 
het niet begrijpelijk dat hij moet wachten op versterking omdat andere belangen voorgaan, en 
vervolgens versterking onnodig wordt omdat met schadeherstel kan worden volstaan. Mede tegen 
deze achtergrond benadrukt de Afdeling het belang van goede voorlichting en goede communicatie 
met bewoners en eigenaren over de meest recente veiligheidsinzichten en de voortgang en 
omvang van de versterkingsoperatie. 
 
Het Kabinet onderstreept dat het bereiken van veilige gebouwen in Groningen op een zo kort 
mogelijke termijn bij het Rijk en de regio voorop staat. De gedachte dat gemeenten de veiligheid 
van hun inwoners niet als hoogste prioriteit zien herkent het Kabinet niet.   
 
Bij een opgave als de versterking in Groningen, is de gemeente primair geschikt om in het kader 
van de veiligheid keuzes te maken over planning en uitvoering van de versterking. De gemeente 
weegt het belang van de bewoner en alle overige lokale belangen op een transparante wijze af 
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binnen de wettelijke kaders die de veiligheid garanderen. Het voorstel van de Afdeling om 
gemeenten slechts een adviserende rol aan gemeenten toe te kennen is daarom niet afdoende. 

Gemeenten hebben een beter zicht op de situatie van bewoners en de overige (gemeentelijke) 
ontwikkelingen die op de bewoners afkomen. Hierdoor zijn gemeenten juist in staat om de 
veiligheid ten opzichte van andere belangen voorop te kunnen stellen. Dit ligt ook voor de hand, 
omdat de gemeenten het dichtst bij de burgers staan en daarom het eerste aanspreekpunt zijn als 
bewoners zich niet gehoord voelen. Daarmee is de gemeente niet slechts een rol in het 
versterkingsproces toegekend om ‘koppelkansen’ te benutten, maar is deze rol juist van belang 
voor een goede uitvoering van het versterkingsproces. Het is noodzakelijk dat er voldoende 
draagvlak is voor de uitvoering van de versterking bij de eigenaren en gebruikers van gebouwen en 
derden die er gevolgen van ondervinden. Dit draagvlak kan naar mening van het Kabinet beste 
gecreëerd worden door de planning te beleggen bij het democratisch gelegitimeerde orgaan dat het 
dichtst bij de bewoners staat.  

Om het veiligheidsbelang te borgen wordt, zoals in de memorie van toelichting reeds is 
beschreven, in de algemene maatregel van bestuur op basis van dit wetsvoorstel ook bepaald dat 
gebouwen met een hoger risicoprofiel als eerste in aanmerking komen voor opname en 
beoordeling. Gemeenten kunnen een gebouw met een lager risicoprofiel uitsluitend en alleen dán 
eerder inplannen voor opname en beoordeling, indien dit een efficiënte uitvoering van of het 
draagvlak voor de versterking ten goede komt én dit niet ten koste gaat van de veiligheid.  
Werkzaamheden zoals het aanpakken van de riolering, het verduurzamen van woningen of het 
gasloos maken van woningen in een straat kunnen het beste gelijktijdig met de versterking van de 
gebouwen in die straat plaatsvinden. Hierdoor wordt niet alleen de overlast voor gebruikers en 
eigenaren van die gebouwen beperkt, maar kan ook (kosten)efficiënter gewerkt worden. Deze 
werkzaamheden kunnen alleen dan worden ingepast als deze samenhangen met de versterking en 
geen onevenredige vertraging opleveren.  

Om te verzekeren dat de gemeente in het programma van aanpak in voldoende mate rekening 
houdt met het belang van veiligheid, adviseert de inspecteur-generaal der mijnen de gemeenten 
hierover (zie ook in de passage in reactie op punt 2.3a). 

b. Complexiteit van de besluitvormingsprocedure
De voorgestelde getrapte besluitvormingsprocedure is complex. Deze leidt tot verschillende
opeenvolgende procedurele stappen en vergt bestuurlijke afstemming tussen verschillende
bestuursorganen. Er is in verschillende consultatiereacties op gewezen dat het proces met vele
betrokken partijen kan leiden tot onduidelijkheid voor eigenaren en vertraging.
Zo moet de uitvoering van de programma’s van aanpak van de zeven gemeenten passen binnen de
beschikbare uitvoeringscapaciteit. Daartoe beoordeelt de Minister van BZK de ontwerpprogramma’s
op uitvoerbaarheid. Als de capaciteit niet toereikend is en de gemeenten niet tot een onderlinge
verdeling ervan komen, neemt de Minister het over en stelt een bovenlokaal programma van
aanpak vast.1 Gezien de huidige beperkte voortgang van de versterking, juist vanwege de beperkte
uitvoeringscapaciteit, rijst de vraag of in de praktijk niet steeds bovenlokale programma’s van
aanpak zullen moeten worden vastgesteld. Dit getrapte bestuurlijke afstemmingsproces kan veel
tijd kosten.

Verder merkt de Afdeling op dat het bestuurlijke afstemmingsproces rond het opstellen van het 
programma van aanpak veel tijd kan kosten. Naar aanleiding hiervan merkt het kabinet op dat er 
op dit moment al plannen van aanpak zijn aan de hand waarvan de uitvoeringsorganisatie de 
versterking uitvoert. Wanneer in de praktijk blijkt dat het besluitvormingsproces te lang rond de 
actualisering van de plannen te lang duurt dan biedt het achtste lid van artikel 13g de grondslag 
om nadere eisen te stellen aan het programma van aanpak. 

Ook kan de wijze waarop de splitsing tussen normbesluit (Minister van BZK) en versterkingsbesluit 
(college van burgemeester en wethouders) wordt geregeld, betekenen dat het voor eigenaren 

1  Artikel 13g, vijfde lid. 
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onduidelijk is tegen welk besluit moet worden opgekomen. Door bovendien de toetsingskaders van 
andere benodigde ontheffingen, vergunningen en andere besluiten in het versterkingsbesluit mee 
te nemen, bestaat de mogelijkheid dat een versterkingsbesluit vanwege gebreken van 
omgevingsrechtelijke aard in beroep wordt vernietigd. Dit kan tot veel onzekerheid leiden.  
De Afdeling merkt op dat deze onzekerheid kan worden voorkomen door de verlening van andere 
noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en toestemmingen, die in overwegende mate van 
omgevingsrechtelijke aard zullen zijn, te scheiden van het versterkingsbesluit. Dat laat onverlet dat 
kan worden voorzien in (gecoördineerde) verlening van die noodzakelijke vergunningen en 
ontheffingen, al dan niet in een enkel besluit naar analogie van het projectuitvoeringsbesluit in de 
zin van de Crisis- en herstelwet. 

Het kabinet kiest ervoor om vast te houden aan de voorgenomen brede reikwijdte van het 
versterkingsbesluit, waarbij het versterkingsbesluit alle voor de versterking benodigde 
toestemmingsbesluiten omvat. Het kabinet maakt deze keuze vooral omdat het van mening is dat 
het voorstel van de Afdeling, om de verlening van toestemmingsbesluiten te scheiden van het 
versterkingsbesluit, juist tot meer onzekerheid leidt dan het voorgestelde integrale 
versterkingsbesluit. In het voorstel van de Afdeling zal de burger immers alle benodigde 
toestemmingsbesluiten afzonderlijk moeten aanvragen, waarbij moet worden afgewacht of en zo 
ja, wanneer de benodigde toestemmingen daadwerkelijk zullen worden verkregen.  

Deze onzekerheid kan tot op zekere hoogte worden weggenomen door – zoals de Afdeling voorstelt 
– te voorzien in een gecoördineerde verlening van de noodzakelijke toestemmingen. Dat laat
echter onverlet dat tegen de verschillende toestemmingsbesluiten beroep kan worden ingesteld.
Anders gezegd: ook als de benodigde toestemmingen worden losgeknipt van het
versterkingsbesluit, bestaat het risico dat die toestemmingen vanwege gebreken van
omgevingsrechtelijke aard in beroep worden vernietigd. Met het voorstel van de Afdeling wordt dat
risico alleen verder doorgeschoven in de tijd. Dit is in de ogen van het kabinet onwenselijk. De
burger moet zo snel mogelijk weten waar hij aan toe is. Het voorstel van de Afdeling biedt de
burger enkel de zekerheid dat het versterkingsbesluit rechtsgeldig is, maar niet de essentiële
zekerheid dat de versterking ook daadwerkelijk uitvoerbaar is.

Overigens is het kabinet van mening dat gelet op het in artikel 8:69a van de Algemene wet 
bestuursrecht neergelegde relativiteitsvereiste het risico, dat een versterkingsbesluit in beroep 
wordt vernietigd vanwege gebreken van omgevingsrechtelijke aard, beperkt is. Bovendien is het 
niet de verwachting dat een rechter een versterkingsbesluit in zijn geheel zal vernietigen. Veeleer 
zal een bepaald onderdeel daarvan worden vernietigd, dat dan vervolgens door het desbetreffende 
bestuursorgaan moet worden hersteld.   

2.4. Snel en effectief versterkingsproces 
Het voorgaande brengt de Afdeling tot de volgende overwegingen. Omwille van een snel en 
effectief versterkingsproces, geeft zij in overweging de voorgestelde besluitvormingsprocedure 
nader te bezien. De Afdeling acht het raadzaam de planning van de opname en beoordeling, 
alsmede van de uitvoering van de versterkingsopgave en de besluitvorming over 
versterkingsmaatregelen in één hand te nemen. Dit kan door het normbesluit, het 
versterkingsbesluit en het financieringsbesluit te integreren in één besluit en dit te beleggen bij een 
onafhankelijke instantie (zie paragraaf 2.2.a).  

Geregeld kan worden dat gemeenten bijvoorbeeld vooraf adviseren over deze planning. Om 
gebruik te maken van de gemeentelijke expertise op het gebied van het omgevingsrecht, en 
gegeven de noodzaak tot versnelling, zou daarnaast moeten worden voorzien in gecoördineerde 
besluitvorming met de verlening van eventuele overige benodigde vergunningen, ontheffingen en 
van andere toestemmingen. Hierbij geldt dat voorlichting aan en communicatie met bewoners en 
eigenaren over de meest recente veiligheidsinzichten en de voortgang en omvang van de 
versterkingsoperatie van groot belang is. 
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Gelet op de overwegingen van de Afdeling in de paragraaf 2.3 en de conclusie in paragraaf 2.4 
merkt het Kabinet het volgende op. 

In paragraaf 2.2 onder a van dit nader rapport is uitgebreid ingegaan waarom het noodzakelijk is 
dat dit plaatsvindt onder volledige ministeriële verantwoordelijk. Daarmee is een balans gevonden 
tussen enerzijds de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de besluitvorming en anderzijds de 
noodzaak om ruimte te bieden voor maatwerk hetgeen voortvloeit uit de ruimhartige 
versterkingsaanpak die het kabinet voorstaat. 

Voorts merkt de Afdeling op dat de beslismomenten zoveel mogelijk moeten worden 
samengebracht. Het Kabinet onderschrijft de noodzaak tot voortvarende en eenduidige 
besluitvorming Daaraan wordt deels tegemoet gekomen door het samenvoegen van het norm- en 
financieringsbesluit in één besluit dat door de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties zal worden genomen. Hiermee wordt niet alleen het aantal besluiten 
verminderd, maar krijgt de eigenaar ook meteen al zekerheid over de aanspraak die hij krijgt op 
vergoeding van de versterkingsmaatregelen. Met de soort maatregelen en het daarvoor ter 
beschikking staande budget, kan de eigenaar een passende aanvraag voor een versterkingsbesluit 
indienen bij de gemeente. Het versterkingsbesluit en de eventuele vergunningverlening blijft een 
bevoegdheid van de gemeente. Op basis van de aanvraag van de eigenaar dient de gemeente 
uitsluitend te beoordelen of de concrete aangevraagde maatregelen leiden tot de in het normbesluit 
voorgeschreven versterking van het gebouw. De keuze om dit besluit bij gemeente te beleggen is 
meervoudig. Dit biedt de mogelijkheid om bij de vergunningverlening ook rekening te houden met 
andere werkzaamheden die de bewoner gelijktijdig met de versterkingsmaatregelen wil laten 
uitvoeren. Daarnaast zou het tot verwarring leiden bij eigenaren als ze wel een versterkingsbesluit 
ontvangen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en dan de gemeente 
geen vergunning zou verlenen voor de uitvoering van de werkzaamheden. Door zowel het 
versterkingsbesluit als de vergunningverlening in één hand bij de gemeente te beleggen, kan dit 
worden voorkomen. Dit is nader toegelicht in paragraaf 2.3, onder b van dit nader rapport. 

In reactie op de opmerking van de Afdeling dat gemeenten vooraf kunnen adviseren over de 
planning, verwijs het kabinet naar de opmerkingen in reactie op onderdeel 2.3a. 

De Afdeling adviseert voorts om in het belang van de positie van de gedupeerde de afbakening met 
de schadeafhandelingsprocedure met inachtneming van het in paragraaf 2.2 overwogene aan te 
vullen of te wijzigen. 

Voor een reactie hierop verwijst het kabinet naar de reacties op paragraaf 2.2. 

De Afdeling adviseert het wetsvoorstel en de toelichting aldus aan te passen. 

3. Overige opmerkingen

a. Zorgplicht beide ministers en toezicht SodM
Artikel 52g, derde lid, van de Mijnbouwwet vervalt, maar de daarin opgenomen zorgplicht van de
Minister van EZK voor de veiligheid van de gaswinning wordt opgenomen in artikel 13ba van de
Tijdelijke wet Groningen. Deze zorgplicht is voortaan een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
de Ministers van EZK en BZK, aldus de toelichting. Artikel 13ba is onderdeel van hoofdstuk 5 van
de Tijdelijke wet Groningen, en heeft daarmee alleen betrekking op de versterking van gebouwen,
zoals omschreven en begrensd door artikel 13a en 13b.
De Afdeling merkt op dat de zorgplicht van artikel 52g, derde lid, verder gaat dan het nemen van
besluiten over de versterking van gebouwen. Deze omvat bijvoorbeeld ook de versterking van
infrastructuur, schadeherstel enz. Voorts leidt de verplaatsing tot een inperking van het toezicht
door de inspecteur-generaal der mijnen. Ingevolge artikel 127, eerste lid, onder a, van de
Mijnbouwwet is de inspecteur-generaal der mijnen belast met het uitoefenen van toezicht op de
naleving van de Mijnbouwwet, waaronder artikel 52g. Door deze verplaatsing wordt het toezicht
door SodM onbedoeld verkleind.
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De Afdeling adviseert de plaatsing van artikel 13ba te heroverwegen en het toezicht op de 
zorgplicht van beide ministers voor de veiligheid van de gaswinning in Groningen adequaat te 
regelen. 

b. Advisering SodM
Artikel 13d bepaalt dat de inspecteur-generaal der mijnen de Minister van BZK kan adviseren over
de uitvoering van de versterkingsmaatregelen in Groningen. De Mijnbouwwet kent de term
“uitvoering van de versterkingsmaatregelen” niet. De inspecteur-generaal heeft op grond van
artikel 127, eerste lid, onderdeel e, van de Mijnbouwwet de taak om de Minister van EZK te
adviseren naar aanleiding van het toezicht op de naleving, de risicobeoordelingen en het
onderzoek, waaronder de door de Minister van EZK op te stellen operationele strategie met
betrekking tot het Groningerveld. Wat betreft het veiligheidsbelang heeft deze strategie onder
meer betrekking op in hoeverre wordt voldaan aan de veiligheidsnorm, het tempo van versterking
van gebouwen, en de maatschappelijke ontwrichting (artikel 52d, tweede lid, onderdelen a, d en
e). Dit betekent dat toezicht, risicobeoordeling en onderzoek, en daarmee ook de advisering, zich
richten zijn op zowel de werking van het systeem van de versterking als op de uitvoering van de
versterking vanuit het oogpunt van veiligheid.

Gelet hierop adviseert de Afdeling artikel 13d aan te passen en te bepalen dat de inspecteur-
generaal der mijnen de Minister van BZK gevraagd en ongevraagd kan adviseren over de 
versterking in relatie tot de veiligheid.  

De Afdeling merkt terecht op dat dat de genoemde zorgplicht verder gaat dan het nemen van 
besluiten over de versterking van gebouwen. Om die reden is naar aanleiding van het advies in 
artikel 13a, dat de reikwijdte van hoofdstuk 5 van het wetsvoorstel aangeeft, artikel 13ba, dat de 
zorgplicht regelt, uitgezonderd. Op deze manier behoudt de zorgplicht dezelfde reikwijdte als thans 
artikel 52g, derde lid, van de Mijnbouwwet.  
Terecht constateert de Afdeling dat de inspecteur-generaal der mijnen belast is met het uitoefenen 
van het toezicht op de naleving van de gehele Mijnbouwwet, en dus ook op artikel 52g, derde lid. 
Omdat het hier een ruime discretionaire bevoegdheid betreft van de Ministers van EZK en van BZK, 
ligt het niet voor de hand om, nu deze zorgplicht wordt verplaatst naar voorliggend wetsvoorstel, 
separaat te voorzien in toezicht op de naleving van dit artikel in de Tijdelijke wet Groningen. 
Immers, de ministers leggen over de uitvoering van deze zorgplicht verantwoording af aan de 
Eerste en Tweede Kamer. Toezicht hierop door de inspecteur-generaal der mijnen is niet passend. 

Dat neemt niet weg dat de inspecteur-generaal der mijnen een belangrijke rol vervult in het kader 
van het toezicht op de veiligheid als gevolg van mijnbouwschade en in dat licht een waardevolle 
bijdrage kan leveren bij het bepalen wat nodig is om gebouwen aan de veiligheidsnorm te laten 
voldoen. Om te verzekeren dat de veiligheid gedurende de gehele versterkingsoperatie voorop 
staat heeft de inspecteur-generaal der mijnen in dit wetsvoorstel meerdere bevoegdheden 
gekregen. Zo wordt in de eerste plaats geregeld dat de inspecteur-generaal der mijnen de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraag en ongevraagd kan adviseren over de 
uitvoering van de versterkingsmaatregelen in relatie tot de veiligheid. 
Daarnaast is gezocht naar een afbakening met de adviestaken van het Adviescollege Veiligheid 
Groningen. Dit Adviescollege brengt advies uit over de regelgeving inzake de vaststelling van de 
risicoprofielen en de actualisatie daarvan, inzake de wijze waarop wordt vastgesteld of een gebouw 
aan de veiligheidsnorm voldoet en inzake de wijze waarop wordt bepaald welke maatregelen nodig 
zijn om een gebouw aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. Daarbij dient het Adviescollege 
Veiligheid Groningen de inspecteur-generaal der mijnen te raadplegen bij de voorbereiding van dit 
advies en hem te informeren op welke wijze rekening gehouden is met zijn zienswijze. Ook moeten 
de gemeenten alvorens zij het programma van aanpak vaststellen hierover een advies in te winnen 
bij de inspecteur-generaal der mijnen. De inspecteur-generaal der mijnen beoordeelt de plannen 
van aanpak op de veiligheid. Op deze wijze heeft de inspecteur-generaal der mijnen de 
mogelijkheid om op verschillende momenten in het versterkingsproces een advies uit te brengen 
aan degene die verantwoordelijk is voor dat deel van de versterkingsoperatie. Het is daarom niet 
noodzakelijk om het advies van de Afdeling ten aanzien van artikel 13d te volgen. 
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c.  Op grond van artikel 13i, derde lid, bepaalt de Minister van BZK in een normbesluit dat een
gebouw niet wordt versterkt als een eigenaar of gebruiker niet wil meewerken aan de opname van
een gebouw, en hun belangen of die van derden niet worden geschaad. De vraag rijst hoe de
Minister van BZK zonder opname en beoordeling kan vaststellen dat de belangen van eigenaar,
gebruiker of derde belanghebbenden niet worden geschaad.
De Afdeling leest het voorstel zo, dat wanneer een gebouw een (licht) verhoogd risicoprofiel heeft,
de eigenaar of gebruiker zich niet tegen opname van het gebouw kan verzetten, indien de
belangen van de eigenaar, gebruiker of van derden daardoor mogelijk worden geschaad. De
Afdeling adviseert het voorgaande in de toelichting te verduidelijken en zo nodig het voorstel aan
te passen.

In reactie op dit punt geeft het kabinet aan dat de eigenaar zich niet tegen opname van het 
gebouw kan verzetten, indien de belangen van de gebruiker of van derden daardoor mogelijk 
worden geschaad. Ook kan een bewoner of gebruiker zich niet verzetten tegen de opname indien 
het belang van de eigenaar of derden in het geding is. Of de belangen van de eigenaar, gebruiker 
of derden mogelijk geschaad worden, kan de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties op diverse manieren vaststellen. Indien bijvoorbeeld blijkt dat het 
desbetreffende gebouw dezelfde constructieve kenmerken vertoont als andere gebouwen in 
dezelfde straat, waarvan is vastgesteld dat ze versterkt moeten worden, is dit een indicatie dat het 
gebouw waarvan de eigenaar of gebruiker niet wil meewerken aan de opname en beoordeling, 
alsnog wordt beoordeeld. Indien de bewoner niet wil meewerken aan de opname, kan de eigenaar 
aangeven dat hij toch de opname van zijn gebouw wenst. Ook signalen van buren of bewoners 
kunnen zo een indicatie zijn. Indien de eigenaar of gebruiker niet wil meewerken en de belangen 
van de eigenaar, gebruiker of van derden niet in het geding zijn neemt de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een besluit dat het gebouw niet wordt versterkt. Dit 
besluit zal bekendgemaakt worden aan zowel de eigenaar als aan de bewoner, gebruiker en 
derdenbelanghebbenden. Deze personen kunnen tegen dit besluit bezwaar maken als zij van 
mening zijn dat het gebouw moet worden opgenomen en beoordeeld uit oogpunt van veiligheid. Op 
basis hiervan kan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alsnog besluiten dat 
het besluit tot niet versterken wordt ingetrokken en het gebouw alsnog dient te worden 
opgenomen en beoordeeld. 
Naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is in het 
algemeen deel van de memorie van toelichting dit punt nader toegelicht.  

d. De eigenaar van een gebouw kan alleen een versterkingsbesluit aanvragen als hij een
normbesluit heeft waarin is bepaald is dat zijn woning niet aan de veiligheidsnorm voldoet. Het
artikel laat in het midden hoe lang de eigenaar kan wachten met het aanvragen van een
versterkingsbesluit. Laat hij dit na, dan kan het college ambtshalve besluiten dat het gebouw niet
wordt versterkt. Het belang daarvan is dat de publiekrechtelijke aanspraak op versterking vervalt.
Naar analogie van de verjaring van civiele vorderingen adviseert de Afdeling te bepalen dat een
aanvraag om een versterkingsbesluit gedaan wordt binnen vijf jaar na ontvangst van het
normbesluit.

De Afdeling adviseert om naar analogie van de verjaring van civiele vorderingen te bepalen dat een 
publiekrechtelijke aanspraak op versterking na vijf jaar vervalt. Het Kabinet merkt op dat het 
opnemen van een dergelijke termijn niet past bij  het bredere publieke belang van versterken en 
de daarbij benodigde maatwerk. Een vaste termijn van vijf jaar, zoals voorgesteld door de Raad 
van State doet, geen recht aan de urgentie en snelheid van de versterkingsoperatie en ook niet 
aan de verschillende situaties en omstandigheden waaronder de versterkingsoperatie 
plaatsvindt.  Zo kan het in bepaalde situaties noodzakelijk zijn de versterking snel ter hand te 
nemen. Wanneer bijvoorbeeld de veiligheid van andere belanghebbenden samenhangt met de 
versterking van een gebouw, dan kan het noodzakelijk zijn om (veel) sneller dan binnen vijf jaar te 
versterken. Derhalve bevat het wetsvoorstel een mogelijkheid om ambtshalve een 
versterkingsbesluit te nemen wanneer de belangen van derden worden geschaad en de eigenaar 
niet meewerkt aan de versterking van het gebouw. 

e. Het wetsvoorstel regelt dat artikel 2.4 van de Crisis- en herstelwet – het experimenteerartikel –
van toepassing wordt “ten behoeve van de uitvoering van de Tijdelijke wet Groningen”. Omdat het
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in dit geval niet om een experiment gaat dat mogelijk tot nieuw beleid leidt, maar uitsluitend om 
afwijking van de wet, wordt de verplichting dat toepassing van artikel 2.4 bijdraagt aan innovatieve 
ontwikkelingen buiten toepassing gelaten. Om dezelfde reden zijn de verplichtingen om in de 
algemene maatregel van bestuur de afwijking te beperken tot de duur van het experiment en vast 
te leggen hoe wordt vastgesteld dat aan het doel van experiment is voldaan eveneens buiten 
toepassing gelaten. De toelichting bij dit onderdeel van het wetsvoorstel is uiterst beknopt. 
Vermeld wordt dat een tijdelijke afwijking van deze wetten gerechtvaardigd is gelet op de 
bijzondere opgave die de versterking vormt.  
Wetgeving heeft onder andere tot doel het waarborgen van de rechtsgelijkheid, het bevorderen van 
de rechtszekerheid en het voorkomen van willekeur. Van de juridische grenzen die aan overheid, 
bedrijf en burger gesteld zijn, kan worden afgeweken. Maar dan wel in concrete situaties en onder 
waarborgen die de afwijking proportioneel, het minst bezwarend, controleerbaar en transparant 
doen zijn. Doordat het wetsvoorstel een algemene, ongeclausuleerde afwijkingsbevoegdheid 
introduceert, die betrekking heeft op een groot aantal wetten en regels en zich over een onbekend 
aantal jaren uitstrekt, wordt dit uitgangspunt verlaten. Het wetsvoorstel gebruikt aldus wel de 
afwijkingsbevoegdheid die nodig is om te kunnen experimenteren, maar geeft niet de waarborgen 
die daarbij horen. Daarmee creëert het wetsvoorstel een witte vlek in het geheel van wet- en 
regelgeving dat betrekking heeft op de belangen die de betreffende wetten beogen te beschermen.  

Naar aanleiding van de opmerkingen van de Afdeling heeft het kabinet de aanpassing van de 
Crisis- en herstelwet ten behoeve van de uitvoering van de Tijdelijke wet Groningen heroverwogen. 
Hierbij is het Kabinet tot de conclusie gekomen dat ook onder het huidige regime van de Crisis- en 
herstelwet en het toekomstige regime van de Omgevingswet mogelijke knelpunten in wet- en 
regelgeving kunnen worden opgelost ten behoeve van de voortgang van de versterkingsopgave. De 
eerder voorgestelde wijziging van de Crisis- en herstelwet op dit onderdeel in het wetsvoorstel 
komt te vervallen. 

Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting worden in die zin aangepast dat het voorgestelde 
artikel I, onderdeel i, inzake de wijziging van de Crisis- en herstelwet komt te vervallen.  .     

De Afdeling ontraadt de voorgestelde wijziging. 

4. De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage
Aan de redactionele opmerkingen van de Afdeling is op navolgende wijze gevolg gegeven,
behoudens de volgende punten:
- In artikel 13f wordt in het wetsvoorstel geen bepaling opgenomen over frequentie en termijn

waarbinnen het overzicht van de risicoprofielen van gebouwen wordt toegezonden. Een en
ander zal betrokken worden bij de regels die gesteld kunnen worden op grond van artikel 13e en
hangt mede samen met de noodzaak van actualisatie van de risicoprofielen, waarover hieronder
bij punt 5 ‘Overige opmerkingen’ ook een opmerking wordt gemaakt.

- De term “beschikbare capaciteit” in artikel 13g, vijfde lid, wordt niet voorzien van een
begripsaanduiding. Alleen begrippen die een te weinig bepaalde of een van het spraakgebruik
afwijkende betekenis hebben, worden gedefinieerd. Dat is hier niet het geval. De term
beschikbare capaciteit is, gelezen in combinatie met de memorie van toelichting, voldoende
duidelijk.

- In artikel 13g, vijfde lid, wordt niet voorzien in advisering door de inspecteur-generaal der mijnen
over een bovenlokaal programma van aanpak. De noodzaak daarvoor ontbreekt, omdat de
inspecteur-generaal reeds adviseert over de programma’s van aanpak van de individuele
gemeenten. Een bovenlokaal programma van aanpak is alleen aan de orde als er onvoldoende
beschikbare capaciteit is. In dat geval moet een bestuurlijke keuze gemaakt worden. Een nieuw
advies in relatie tot de veiligheid heeft in dat geval geen toegevoegde waarde, ook omdat de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de vaststelling van dit bovenlokale
programma zoveel mogelijk de prioritering van de programma’s van de gemeenten volgt,
waarover de inspecteur-generaal der mijnen dus reeds heeft geadviseerd.
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- Het voorstel van de Afdeling om aan het slot van artikel 13, zevende lid, toe te voegen dat de
gemeenteraad het gebouw opneemt in het programma van aanpak, wordt niet overgenomen.
Indien blijkt dat een dergelijke toevoeging nodig is, kan dit aan de orde komen bij de uitwerking
van deze bepaling bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 13g, achtste lid.

- Aan artikel 8 van bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt geen lid toegevoegd waarin
wordt bepaald dat tegen de genoemde besluiten beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank
Noord-Nederland. Er is geen reden om een andere instantie aan te wijzen die het beroep tegen
de genoemde besluiten afhandelt. Er is in het voorstel gekozen voor de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, niet de rechtbank Noord-Nederland.

5. Overige aanpassingen:

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een verbetering door te voeren in art. 13e, dat ziet op 
het vaststellen van risicoprofielen. Risicoprofielen hoeven niet te worden aangepast, indien uit de 
jaarlijkse risicoanalyse blijkt dat het veiligheidsrisico hetzelfde is gebleven of is afgenomen. Dit is in 
het betreffende artikel verwerkt door aan te geven dat risicoprofielen slechts worden aangepast 
indien dat nodig is. Bij AMvB kunnen over deze actualisatie regels worden gesteld. 

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om het overgangsrecht aan te vullen voor situaties waarin 
een gebouw voor [ datum] opgenomen en beoordeeld. In die gevallen wordt ervan uitgegaan dat 
voor gebouwen die niet aan de veiligheidsnorm voldoen, door de uitvoeringsorganisatie met de 
eigenaar de voorbereiding van de versterkingsprocedure ter hand is genomen. In die gevallen zal 
de uitvoeringsorganisatie reeds een ontwerp hebben gemaakt voor de versterking van het gebouw 
waardoor het niet meer nodig is een normbesluit vast te stellen. Hiermee wordt voorkomen dat 
eigenaren met wie al een ontwerp voor de versterking is uitgewerkt, niet alsnog moeten wachten 
tot een normbesluit is genomen en daarmee vertraging oplopen. 

Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om nader te specificeren op welke wijze de minister 
van EZK de heffing oplegt aan de NAM. Ingevolge artikel 15, eerste lid, is de minister bevoegd om 
aan de exploitant een heffing op te leggen. Dit betekent dat inherent aan de bevoegdheid om een 
heffing op te leggen, dat de minister bevoegd is om te besluiten hoe hij deze heffing vormgeeft. 
Dat kan dus met door één of meerdere definitieve heffingsmomenten per jaar te kiezen 
(bijvoorbeeld na ieder kwartaal of één maal per jaar), maar ook door gebruik te maken van een 
opzet waarbij wordt gewerkt met een (of meerdere) voorlopige heffing en een definitieve heffing. 
Dat in de wet niet expliciet is voorzien dat de minister bevoegd is om een voorlopige heffing op te 
leggen staat daar niet aan in de weg, maar kan wel tot onduidelijkheid en discussie leiden. Om 
eventuele twijfel op dit punt weg te nemen wordt met artikel xx, derde lid, aan artikel 15 een 
nieuw derde lid toegevoegd waarin wordt geëxpliciteerd dat de minister bevoegd is om een 
voorlopige heffing op te leggen. 

Voorts zijn enkele wijzigingen aangebracht in de TwG, inzake de volgende onderdelen: 
- Overlastvergoeding (grondslag voor het uitkeren van een vergoeding voor overlast en het

opnemen van de uitgekeerde vergoedingen in de heffing);
- Prejudiciële vragen (mogelijk maken dat de rechtbank prejudiciële vragen in het kader van

beroepsprocedures over besluiten op grond van de Tijdelijke wet Groningen van
civielrechtelijke aard stelt aan de Hoge Raad);

- Artikel 13 (bevoegdheid opschorten beslistermijn voor aanvragen om vergoeding van
schade die wordt afgehandeld zonder deskundigenonderzoek);

- Correctie van een kennelijke verschrijving (artikel 28 van de TwG).

Voorts is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele redactionele verbeteringen door te 
voeren. 
Ik moge U verzoeken, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting met 
bijlagen aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden. 
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De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 



t

Zienswijze regio op wetsvoorstel Versterken na advies Raad van State

Het rijk heeft de regio in algemene zin in kennis gesteld van het advies van de Raad van State 
aangaande het wetsvoorstel Tijdelijke wet Groningen (versterken). Het rijk heeft gevraagd op een 
aantal punten mee te denken en op deze punten een zienswijze te geven. Deze notitie gaat hierop in. 
De notitie gaat niet in detail of redactioneel in op de tekst van het advies van de Raad van State, 
omdat de regio niet over het advies beschikt en deze dus niet inhoudelijk kent.

1. Algemeen
De regio onderschrijft het advies van de Raad van State dat de besluitvormingsprocedure complex is. 
De regio vindt daarmee ook dat de versterkingsoperatie zo veel mogelijk als een crisisaanpak 
benaderd moet worden. Maar, de regio is er geen voorstander van om op dit moment fundamentele 
wijzigingen in het wetsvoorstel door te voeren. Dit zou een belangrijke vertragende werking met zich 
meebrengen. Als regio zien we een aantal belangrijke punten om recht te doen aan het advies van de 
Raad van State, een fundamentele discussie te voorkomen en een crisisaanpak duidelijker neer te 
zetten. Hiertoe heeft de regio de volgende voorstellen:

2. Rolverdeling en definiëring

De regio is een absolute tegenstander van een fundamentele wijziging van de rol van de gemeenten 
in het versterkingsproces. De inhoudelijke opdrachtgeversrol voor het plannen en prioriteren van de 
gemeenten dient in het wetsvoorstel behouden te blijven. Een situatie waarbij gemeenten slechts 
advies kunnen geven aan de uitvoeringsorganisatie is onbespreekbaar. Daarbij moet voor ogen 
worden gehouden dat de ve;//g/7e/dsoperatie steeds kleiner zal worden, maar de operatie an sich zeer 
groot van omvang is. Daarom lijkt een fundamentele discussie over de verdeling van 
verantwoordelijkheden niet op zijn plaats, maar ligt een duidelijk definiëring van rollen en taken veel 
meer in de rede.

Voorgesteld wordt om in de Memorie van Toelichting rollen en verantwoordelijkheden breed toe te 
lichten en te duiden.

3. Instellen gezamenlijk opdrachtgeversoverleg

De regio pleit ervoor een gezamenlijk opdrachtgeversoverleg in te stellen op ambtelijk niveau, waarbij 
de deelnemende partijen in het overleg voldoende mandaat hebben. Een gezamenlijk 
opdrachtgeversoverleg kan in belangrijke mate bijdragen aan een aanpak in gezamenlijkheid, waarbij 
partijen in het uitvoeringsproces eensluidend en eenduidig richting de uitvoeringsorganisatie opereren. 
Het VOG kan daarbij op haar beurt, met aanwezigheid van de ambtelijke top, dienen als escalatie voor 
het opdrachtgeversoverleg. Het opdrachtgeversoverleg is daarmee het ambtelijke voorportaal van het 
VOG om dubbele sturing zoveel en zo vroeg mogelijk in het proces te voorkomen. Het 
opdrachtgeversoverleg dient bestuurlijk te worden ingesteld. Hiermee wordt het gezamenlijk optrekken 
in deze operatie verduidelijkt en zal de uitvoeringsorganisatie minder hinder ondervinden van het 
werken met verschillende opdrachtgevers.

Voorgesteld wordt om een gezamenlijk ambtelijk opdrachtgeversoverieg in te steiien om tot sneiie 
opiossingen in de uitvoering te komen met het VOG ais escaiatie. Dit gezamenlijk 
opdrachtgeversoverleg moet voldoende mandaat krijgen.

Voorgesteld om het gezamenlijk opdrachtgeversoverleg -op gelijke wijze als bij het VOG is gedaan- te 
benoemen in de Memorie van Toeiichting.

4. Geen allesomvattend versterkingsbesluit en een ruim mandaat bij de NCG

De regio kan zich vinden in de wijziging van het wetsvoorstel waarbij het versterkingsbesluit (sec) niet 
meer op gemeenteniveau wordt genomen, maar door de NCG. De regio is van mening dat hierdoor 
het (juridisch) duidelijker wordt wie gaat over de veiligheid. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid
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voor het versterkingsbesluit gescheiden van de ruimtelijke inpassing en sociaal maatschappelijke 
effecten. Daarbij hecht de regio eraan dat voor het nemen van het versterkingsbesluit geen andere en 
separate organisatie wordt opgericht. Eventueel kan de NCG door een interne kamer worden 
geadviseerd, waarbij de regio een model voor zich ziet die lijkt op een commissie rechtsbescherming, 
of een bezwaarschriftencommissie. Het is voor de regio geen optie het versterkingsbesluit extern 
(middels een ZBO of anderszins) te beleggen.

Het voorgaande vergt belangrijke afstemming, waarbij de gemeenten samen met de NCG ervoor 
moeten zorgen dat de processen rondom vergunningverlening en de versterking parallel lopen en 
over en weer niet remmen. Hiermee houden we het beoogde effect van wat het oorspronkelijke idee 
om een allesomvattend besluit te nemen, zoveel mogelijk overeind.

Daarnaast dient de NCG te beschikken over een ruim mandaat om ook in gevallen waarbij meer moet 
worden gedaan dan enkel wordt voorgeschreven door de veiligheidsnorm te kunnen doorpakken. In 
praktische zin helpt het, naar onze mening en zoals de regio dit punt ook inbrengt in de lopende 
gesprekken met het Rijk, om een zogenaamde ‘knelpuntenpot’ in te stellen en de gemeenten via de 
lokale stuurgroepen de mogelijkheid te geven om bij knelpunten een financiële bijdrage te 
verstrekken. Op die manier kan invulling worden gegeven aan een versnelde aanpak, met veiligheid 
voorop.

Voorgesteld wordt om het wetsvoorstel op het punt van het allesomvattend versterkingsbesluit in 
bovenbedoelde zin te wijzigingen en toe te lichten in de Memorie van Toelichting.

5. Mogelijkheid tot het nemen van een norm- en versterkingsbesluit in één besluit

De regio kan zich voorstellen dat het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid slechts één besluit te 
slaan waarin zowel het normbesluit als het versterkingsbesluit en de financiering is vervat. Dit draagt 
bij aan versnelling van procedures. Daarbij geldt dat in het geval van lichte versterkingsmaatregelen 
mogelijk ook de daarbij annexe (omgevings)vergunningen achterwege kunnen blijven. De regio is van 
mening dat voor een aanzienlijk deel van de toekomstige woningen die opgenomen en beoordeeld 
worden dit een optie is die versnelling geeft.

Voorgesteld wordt om de mogelijkheid te bieden in de wet om één besluit te slaan in die gevallen waar 
dit kan om zo versneld te kunnen starten met de uitvoering.

6. Geen financieringsbesluit bij het normbesluit

De regio is tegen het naar voren halen van het financieringsbesluit door het nemen van dit (definitieve) 
financieringsbesluit bij het normbesluit. Een dergelijke wijziging van het wetsvoorstel zou het gestelde 
onder punt 4 ook onmogelijk maken. Wel kan de regio zich voorstellen dat bij het normbesluit een 
indicatie wordt meegegeven voor de kosten voor versterking op basis van de veiligheidsnorm. Uit de 
praktijk blijkt dat meer dan een indicatie niet zinvol is, omdat een grote afwijking veelvuldig voorkomt 
Een besluit zal daarmee vertragend en frustrerend werken.

Voorgesteld wordt om het wetsvoorstel in bovenbedoelde zin niet te wijzigingen, maar aan te vullen in 
het kader van de besluitvormingsprocedure in het geval van de praktijkaanpak en dit toe lichten in de 
Memorie van Toelichting.

Tot slot
De regio doet drie voorstellen, naast de zienswijze op sec het advies van de Raad van State, voor de 
invulling van een crisisaanpak: (1) het norm- en versterkingsbesluit waar dit kan in één besluit te 
nemen, (2) te werken met een 'knelpuntenpot’ met een mogelijkheid tot het oplossen van knelpunten 
door de lokale stuurgroep en (3) een gezamenlijk opdrachtgeversoverleg in te voeren om dubbele 
sturing te voorkomen en ongewenste rolvermenging te vermijden tussen het eigenaar- en 
opdrachtgeverschap. De afgelopen periode hebben we hier gezamenlijk ervaring mee opgedaan. We 
gaan graag met u in gesprek hoe dit handen en voeten gegeven zou kunnen worden.



 

 

Leeswijzer 

Voor u ligt het concept van wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen. De  

Tijdelijke wet Groningen ligt op dit moment ter behandeling voor in de Tweede Kamer. Die wet 

bevat regels over de publieke afhandeling van schade door gaswinning. Voorliggend wetsvoorstel 

vult de Tijdelijke wet Groningen aan, waardoor er na inwerkingtreding van de Tijdelijke wet 

Groningen en dit wijzigingsvoorstel één wet voor schade en versterken zal zijn. 

 

Het conceptwetsvoorstel en artikelsgewijze toelichting worden gedeeld ter bespreking tussen BZK, 

EZK, regio, NCG en maatschappelijke organisaties in het kader van een pré-consultatie. Deze pré-

consultatie heeft als doel om tot een door partijen gedragen versie te komen die in 

(internet)consultatie wordt gebracht. Op dat moment wordt het wetsvoorstel openbaar en is het 

voor een ieder mogelijk om een zienswijze in te dienen. Het is belangrijk om te benadrukken dat 

het om een conceptvoorstel gaat. Regio, maatschappelijke organisaties en NCG worden 

uitdrukkelijk uitgenodigd om op het conceptwetsvoorstel te reageren en met suggesties te komen 

om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van het conceptwetsvoorstel te verbeteren.  

1. Aanleiding 

De gaswinning uit het Groningerveld leidt tot aardbevingen met schade aan woningen en 

gebouwen en onveiligheid als gevolg. Sinds begin 2018 is een aantal belangrijke besluiten 

genomen die effect hebben op de gaswinning en de gevolgen daarvan in Groningen. Een cruciale 

stap was het kabinetsbesluit van 29 maart 2018 om de gaswinning uit het Groningenveld op zo 

kort mogelijke termijn te beëindigen. Ondanks het dichtdraaien van de gaskraan blijft versterking 

nodig. In 2018 is besloten dat de afhandeling van de gevolgen van de aardbevingen publiek zal 

worden gemaakt. Zo ook de versterkingsoperatie. Tot 2018 was alleen de NAM verplicht om 

maatregelen te treffen om risico’s van gaswinning te beperken. De rijksoverheid en regionale 

overheden speelden een regisserende en faciliterende rol. Dit leverde veel onduidelijkheid omdat 

de eigenaar de overheid beschouwde als het primaire aanspreekpunt. Terwijl de overheid niet het 

laatste woord had over de uitvoering van versterking. Sinds 1 januari 2019 berust bij de minister 

van Economische Zaken en Klimaat (hierna: minister van EZK) de verantwoordelijkheid om alle 

maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om te voorkomen dat 

als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld de veiligheid wordt geschaad. De uitvoering 

van de versterkingsoperatie zal onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: minister van BZK) worden uitgevoerd. De verbeterde 

veiligheidssituatie en de publieke uitvoering van de versterkingssituatie waren aanleiding tot een 

nieuwe aanpak en rolverdeling bij versterken. De versterking kan bovendien in samenhang worden 

uitgevoerd met lopende programma’s voor de verbetering van de leefbaarheid, energietransitie en 

economie in Groningen. De regionale overheden spelen een sleutelrol in de nieuwe aanpak. 

2. Inhoud wetsvoorstel 

In dit wetsvoorstel is het publieke model opgenomen inzake de versterking van gebouwen in 

verband met de gaswinning in Groningen. De processtappen van dit model zijn op dit moment  

beschreven in de beleidsregel ‘Besluit versterking gebouwen Groningen’. Met dit wetsvoorstel 

worden het versterkingsmodel en de verantwoordelijkheden wettelijk vastgelegd. Het wetsvoorstel 

heeft als doel voor eigenaren van gebouwen één aanpreekpunt te creëren gedurende de gehele 

versterkingsoperatie, de rol van de gemeente te versterken en de versterkingsoperatie te 

versnellen.  

Voor het conceptwetsvoorstel is in beginsel uitgegaan van het proces zoals dit beschreven is in het 

Besluit Versterking Gebouwen Groningen en de bestuurlijke afspraken (o.a. de Hoofdlijnen 

Governance zoals vastgesteld op het BO van 11 maart). Bij de uitwerking van het 

conceptwetsvoorstel zijn de ministers van EZK en BZK tot de conclusie gekomen dat er  een 

systeem zou komen met diffuus belegde verantwoordelijkheden en meerdere momenten van 

overdracht tussen de uitvoeringsorganisatie, de Tijdelijke commissie versterken en gemeenten. Dit 

komt de snelheid van de versterkingsoperatie niet ten goede. Ook heeft de eigenaar van een 

woning in dit systeem te maken met meerdere instanties en zodoende geen duidelijk 



aanspreekpunt. Voor een bestendig versterkingsproces is transparantie en een duidelijk loket voor 

de eigenaar juist van groot belang. Ten opzichte van de beleidsregel wijzigen er een aantal 

onderdelen. De TCV krijgt een adviserende rol bij vaststelling van de veiligheidskaders door de 

minister van EZK. De TCV zal niet meer de risicoprofielen vaststellen en de normbesluiten nemen. 

Deze taken worden uitgevoerd door de NCG (straks de uitvoeringsorganisatie). 

Het wetsvoorstel beschrijft de verdeling van verantwoordelijkheden, de rollen van de verschillende 

organisaties en het proces op hoofdlijnen. Op onderdelen zal nadere uitwerking bij algemene 

maatregel van bestuur (AmvB) of bij ministeriele regeling worden gedaan. Bepalingen in de AmvB 

of ministeriele regeling hebben dezelfde rechtsgevolgen als bepalingen in de wet. Totdat dit 

wetsvoorstel in werking treedt blijft het Besluit versterking gebouwen Groningen gelden. Deze 

beleidsregel zal echter zo snel mogelijk worden aangepast aan het systeem zoals voorgesteld in 

het wetsvoorstel.   

2.1 Versterkingsproces 

Om tot een beter uitvoerbaar systeem te komen is gewerkt aan een vereenvoudiging van het 

proces dat recht doet aan de belangen van alle betrokken partijen. Verantwoordelijkheden zijn 

helder beschreven en er is een ononderbroken werkstroom gecreëerd waarin het aantal 

overdrachtsmomenten is beperkt. Bovendien heeft de eigenaar/bewoner met dit systeem nog 

maar één aanspreekpunt, namelijk de uitvoeringsorganisatie, die namens de minister van BZK 

optreedt. Onderstaand wordt het versterkingsproces per stap doorlopen. 

Veiligheidskaders 

De minister van EZK blijft verantwoordelijk voor de veiligheid. Daarom zal de minister van EZK de 

veiligheidskaders vaststellen op advies van een in te stellen onafhankelijke adviescommissie 

(werknaam: Adviescollege Veiligheid Groningen). Door dit adviescollege wordt geborgd dat 
onafhankelijk en op basis van expertise vastgesteld wordt wat voor veiligheid nodig is. 

Veiligheidskaders zijn bijvoorbeeld de regels die worden gesteld met betrekking tot de vaststelling 

van risicoprofielen, de methode voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van een 

gebouw en de methode waarmee wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn om een gebouw aan 

de veiligheidsnorm te laten voldoen. 

Het betreft complexe regels waarvoor zowel juridische, bestuurlijke en bouwkundige 

deskundigheid alsmede inzicht in de gevolgen voor de uitvoering is vereist. Daarom is het wenselijk

en noodzakelijk om een beroep te doen op onafhankelijke, externe deskundigheid vanuit 

verschillende expertises. De minister van EZK volgt in beginsel het advies van de commissie op en 

houdt daarbij nadrukkelijk de uitvoerbaarheid en doelmatigheid van de vast te stellen regels in 

ogenschouw. De commissie wordt ook gevraagd om in het advies aandacht te besteden aan de 

doeltreffendheid van de regels in de uitvoeringspraktijk. De adviescommissie kan onder meer 
informatie inwinnen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de gemeenten 
die betrokken zijn bij de uitvoering van de versterkingsopgave.  

Vaststelling risicoprofielen en verrijking 

Op basis van het door de minister van EZK vastgestelde risicomodel stelt de uitvoeringsorganisatie 

namens de minister van BZK jaarlijks voor alle gebouwen risicoprofielen vast. Alle gebouwen 

worden ondergebracht in één van de vier volgende categorieën: gebouw met een verhoogd risico, 

gebouw met een langjarig licht verhoogd risico, gebouw met een licht verhoogd risico of gebouw 

met een normaal risico. Gemeenten gebruiken deze risicoprofielen als uitgangspunt bij het 

opstellen van het programma van aanpak. Gebouwen met een hoger risicoprofiel worden in 

beginsel eerder ingepland dan gebouwen met een lager risicoprofiel. 

Een risicomodel kan uitkomsten genereren die lastig verklaarbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is 

dat op het oog vergelijkbare gebouwen op korte afstand afwijkende risicoprofielen toebedeeld 

krijgen of gebouwen die acuut onveilig zijn of aanzienlijke schade hebben niet met een (licht) 

verhoogd risicoprofiel uit het risicomodel komen. Om omissies te voorkomen kunnen de 

uitkomsten worden aangepast. Dit is de zogenoemde verrijking.  



Gemeentelijke programma van aanpak 

De programma’s van aanpak van gemeenten vormen het centrale plannings- en 

sturingsinstrument voor de versterkingsopgave binnen de gemeenten. Het programma van aanpak 

is bepalend voor de volgorde van de opname en beoordeling, het nemen van normbesluiten en de 

uitvoering van de versterking van gebouwen in de betreffende gemeente. Bij het vaststellen van 

het programma van aanpak zijn de risicoprofielen en de beschikbare capaciteit die door de 

uitvoeringsorganisatie per gemeente is vastgesteld de uitgangspunten waarbinnen de 

gemeenteraad het programma vaststelt. Gebouwen met een hoger risicoprofiel worden in beginsel 

eerder ingepland dan gebouwen met een lager risicoprofiel. Gemeenten kunnen hier onder 

voorwaarden van afwijken. 

De plannen van aanpak kunnen ook samenhangende werkzaamheden binnen de gemeente 

bevatten. Een voorbeeld van een samenhangende werkzaamheid is het aanpakken van de 

riolering, gelijktijdig met de versterking van de gebouwen in de straat. Op deze wijze krijgen de 

gemeenten het opdrachtgeverschap van de versterkingsaanpak in hun gemeente, die door de 

uitvoeringsorganisatie op basis van dit programma zal worden uitgevoerd.  

Voordat een programma van aanpak door de gemeenteraad wordt vastgesteld brengt de 

inspecteur-generaal der mijnen advies uit. Hij beoordeelt het programma van aanpak vanuit het 

oogpunt van veiligheid op reikwijdte, tijdigheid, prioritering en de door de minister van BZK 

vastgestelde capaciteit. 

Normbesluit 

De uitvoeringsorganisatie draagt zorg voor opnames en beoordelingen conform de prioritering van 

de gemeentelijke programma’s van aanpak. Tijdens een opname brengt een deskundige de 

eigenschappen van de woning in kaart. Daarbij wordt gekeken naar de situatie zoals deze 

werkelijk is. Vervolgens wordt op basis van een technische beoordeling vastgesteld of een gebouw 

voldoet aan de veiligheidsnorm. De uitkomsten van de opname en beoordeling zijn de basis voor 

het opstellen van het normbesluit.  

De uitvoeringsorganisatie neemt een normbesluit op basis van de gegevens uit de opname en 

beoordeling. Indien een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm is het proces daarmee ten einde. 

Indien een gebouw niet voldoet aan de veiligheidsnorm bevat het normbesluit de soort 

maatregelen die noodzakelijk zijn voor de versterking van dat gebouw alsmede eventuele 

randvoorwaarden. Tegen het normbesluit staat bezwaar en beroep open. Hiermee neemt, in 

tegenstelling tot eerder voorgenomen de TCV (ZBO) niet meer het normbesluit. De NCG neemt alle 

beslissingen die individuele woningen aangaan. De NCG is zich al aan het voorbereiden op deze rol 

en krijgt waar nodig ondersteuning van het ministerie van EZK respectievelijk BZK om deze rol 

goed te kunnen vervullen 

Versterkingsbesluit 

Na vaststelling van het normbesluit werkt de uitvoeringsorganisatie samen met de eigenaar de 

maatregelen, zoals vastgesteld in het normbesluit, praktisch uit. Hierbij is niet alleen van belang 

dat de maatregelen de veiligheid borgen, maar ook dat zij ingepast worden op een manier die 

zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de eigenaar en/of bewoner. Individuele wensen van de 

eigenaar die niet noodzakelijk zijn voor de versterking kunnen in het versterkingsbesluit worden 

meegenomen, mits de eigenaar de kosten voor deze maatregelen draagt. Wanneer de eigenaar 

tevreden is over de uitwerking van maatregelen en de eventuele individuele wensen kan hij het 

versterkingsbesluit aanvragen bij de gemeente. De eigenaar kan ook de uitvoeringsorganisatie 

machtigen om de aanvraag om een versterkingsbesluit te doen.  

De gemeente neemt op aanvraag van de eigenaar van een gebouw een versterkingsbesluit. Het 

versterkingsbesluit bevat de versterkingsmaatregelen zoals deze daadwerkelijk zullen worden 

uitgevoerd. Het versterkingsbesluit omvat daarnaast alle vergunningen, ontheffingen en 

vrijstellingen die normaliter nodig zijn om een bouwproject uit te voeren. Hiermee wordt een 

procedurele versnelling behaald en kan in principe na het nemen van het versterkingsbesluit 

worden gestart met de uitvoering. Tegen het versterkingsbesluit staat bezwaar en beroep open. 

De uitvoeringsorganisatie draagt vervolgens zorg voor de uitvoering van de versterkingsbesluiten. 



Eigenaar / bewoner 

De eigenaar/bewoner heeft in dit systeem voornamelijk te maken met de uitvoeringsorganisatie. 

De uitvoeringsorganisatie voert de beoordelingen uit, neemt het normbesluit en begeleidt de 

eigenaar bij de aanvraag en uitvoering van het versterkingsbesluit.  



Zienswijze regio op wetsvoorstel Versterken na advies Raad van State 

Het rijk heeft de regio in algemene zin in kennis gesteld van het advies van de Raad van State 
aangaande het wetsvoorstel Tijdelijke wet Groningen (versterken). Het rijk heeft gevraagd op een 
aantal punten mee te denken en op deze punten een zienswijze te geven. Deze notitie gaat hierop in. 
De notitie gaat niet in detail of redactioneel in op de tekst van het advies van de Raad van State, 
omdat de regio niet over het advies beschikt en deze dus niet inhoudelijk kent. 

1. Algemeen
De regio onderschrijft het advies van de Raad van State dat de besluitvormingsprocedure complex is. 
De regio vindt daarmee ook dat de versterkingsoperatie zo veel mogelijk als een crisisaanpak 
benaderd moet worden. Maar, de regio is er geen voorstander van om op dit moment fundamentele 
wijzigingen in het wetsvoorstel door te voeren. Dit zou een belangrijke vertragende werking met zich 
meebrengen. Als regio zien we een aantal belangrijke punten om recht te doen aan het advies van de 
Raad van State, een fundamentele discussie te voorkomen en een crisisaanpak duidelijker neer te 
zetten. Hiertoe heeft de regio de volgende voorstellen: 

2. Rolverdeling en definiëring

De regio is een absolute tegenstander van een fundamentele wijziging van de rol van de gemeenten 

in het versterkingsproces. De inhoudelijke opdrachtgeversrol voor het plannen en prioriteren van de 

gemeenten dient in het wetsvoorstel behouden te blijven. Een situatie waarbij gemeenten slechts 

advies kunnen geven aan de uitvoeringsorganisatie is onbespreekbaar. Daarbij moet voor ogen 

worden gehouden dat de veiligheidsoperatie steeds kleiner zal worden, maar de operatie an sich zeer 

groot van omvang is. Daarom lijkt een fundamentele discussie over de verdeling van 

verantwoordelijkheden niet op zijn plaats, maar ligt een duidelijk definiëring van rollen en taken veel 

meer in de rede. 

Voorgesteld wordt om in de Memorie van Toelichting rollen en verantwoordelijkheden breed toe te 

lichten en te duiden. 

3. Instellen gezamenlijk opdrachtgeversoverleg

De regio pleit ervoor een gezamenlijk opdrachtgeversoverleg in te stellen op ambtelijk niveau, waarbij 

de deelnemende partijen in het overleg voldoende mandaat hebben. Een gezamenlijk 

opdrachtgeversoverleg kan in belangrijke mate bijdragen aan een aanpak in gezamenlijkheid, waarbij 

partijen in het uitvoeringsproces eensluidend en eenduidig richting de uitvoeringsorganisatie opereren. 

Het VOG kan daarbij op haar beurt, met aanwezigheid van de ambtelijke top, dienen als escalatie voor 

het opdrachtgeversoverleg. Het opdrachtgeversoverleg is daarmee het ambtelijke voorportaal van het 

VOG om dubbele sturing zoveel en zo vroeg mogelijk in het proces te voorkomen. Het 

opdrachtgeversoverleg dient bestuurlijk te worden ingesteld. Hiermee wordt het gezamenlijk optrekken 

in deze operatie verduidelijkt en zal de uitvoeringsorganisatie minder hinder ondervinden van het 

werken met verschillende opdrachtgevers.  

Voorgesteld wordt om een gezamenlijk ambtelijk opdrachtgeversoverleg in te stellen om tot snelle 

oplossingen in de uitvoering te komen met het VOG als escalatie. Dit gezamenlijk 

opdrachtgeversoverleg moet voldoende mandaat krijgen.  

Voorgesteld om het gezamenlijk opdrachtgeversoverleg -op gelijke wijze als bij het VOG is gedaan- te 

benoemen in de Memorie van Toelichting.  

4. Geen allesomvattend versterkingsbesluit en een ruim mandaat bij de NCG

De regio kan zich vinden in de wijziging van het wetsvoorstel waarbij het versterkingsbesluit (sec) niet 
meer op gemeenteniveau wordt genomen, maar door de NCG. De regio is van mening dat hierdoor 
het (juridisch) duidelijker wordt wie gaat over de veiligheid. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid 



voor het versterkingsbesluit gescheiden van de ruimtelijke inpassing en sociaal maatschappelijke 
effecten. Daarbij hecht de regio eraan dat voor het nemen van het versterkingsbesluit geen andere en 
separate organisatie wordt opgericht. Eventueel kan de NCG door een interne kamer worden 
geadviseerd, waarbij de regio een model voor zich ziet die lijkt op een commissie rechtsbescherming, 
of een bezwaarschriftencommissie. Het is voor de regio geen optie het versterkingsbesluit extern 
(middels een ZBO of anderszins) te beleggen. 
 
Het voorgaande vergt belangrijke afstemming, waarbij de gemeenten samen met de NCG ervoor 
moeten zorgen dat de processen rondom vergunningverlening en de versterking parallel lopen en 
over en weer niet remmen. Hiermee houden we het beoogde effect van wat het oorspronkelijke idee 
om een allesomvattend besluit te nemen, zoveel mogelijk overeind.  
 
Daarnaast dient de NCG te beschikken over een ruim mandaat om ook in gevallen waarbij meer moet 
worden gedaan dan enkel wordt voorgeschreven door de veiligheidsnorm te kunnen doorpakken. In 
praktische zin helpt het, naar onze mening en zoals de regio dit punt ook inbrengt in de lopende 
gesprekken met het Rijk, om een zogenaamde ‘knelpuntenpot’ in te stellen en de gemeenten via de 
lokale stuurgroepen de mogelijkheid te geven om bij knelpunten een financiële bijdrage te 
verstrekken. Op die manier kan invulling worden gegeven aan een versnelde aanpak, met veiligheid 
voorop. 
 
Voorgesteld wordt om het wetsvoorstel op het punt van het allesomvattend versterkingsbesluit in 
bovenbedoelde zin te wijzigingen en toe te lichten in de Memorie van Toelichting. 
 
 

5. Mogelijkheid tot het nemen van een norm- en versterkingsbesluit in één besluit 

 
De regio kan zich voorstellen dat het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid slechts één besluit te 
slaan waarin zowel het normbesluit als het versterkingsbesluit en de financiering is vervat. Dit draagt 
bij aan versnelling van procedures. Daarbij geldt dat in het geval van lichte versterkingsmaatregelen 
mogelijk ook de daarbij annexe (omgevings)vergunningen achterwege kunnen blijven. De regio is van 
mening dat voor een aanzienlijk deel van de toekomstige woningen die opgenomen en beoordeeld 
worden dit een optie is die versnelling geeft.  
 
Voorgesteld wordt om de mogelijkheid te bieden in de wet om één besluit te slaan in die gevallen waar 
dit kan om zo versneld te kunnen starten met de uitvoering.  
 

6. Geen financieringsbesluit bij het normbesluit   
 
De regio is tegen het naar voren halen van het financieringsbesluit door het nemen van dit (definitieve) 
financieringsbesluit bij het normbesluit. Een dergelijke wijziging van het wetsvoorstel zou het gestelde 
onder punt 4 ook onmogelijk maken. Wel kan de regio zich voorstellen dat bij het normbesluit een 
indicatie wordt meegegeven voor de kosten voor versterking op basis van de veiligheidsnorm. Uit de 
praktijk blijkt dat meer dan een indicatie niet zinvol is, omdat een grote afwijking veelvuldig voorkomt. 
Een besluit zal daarmee vertragend en frustrerend werken.   
 
Voorgesteld wordt om het wetsvoorstel in bovenbedoelde zin niet te wijzigingen, maar aan te vullen in 
het kader van de besluitvormingsprocedure in het geval van de praktijkaanpak en dit toe lichten in de 
Memorie van Toelichting. 
 

Tot slot 
De regio doet drie voorstellen, naast de zienswijze op sec het advies van de Raad van State, voor de 
invulling van een crisisaanpak: (1) het norm- en versterkingsbesluit waar dit kan in één besluit te 
nemen, (2) te werken met een ‘knelpuntenpot’ met een mogelijkheid tot het oplossen van knelpunten 
door de lokale stuurgroep en (3) een gezamenlijk opdrachtgeversoverleg in te voeren om dubbele 
sturing te voorkomen en ongewenste rolvermenging te vermijden tussen het eigenaar- en 
opdrachtgeverschap. De afgelopen periode hebben we hier gezamenlijk ervaring mee opgedaan. We 
gaan graag met u in gesprek hoe dit handen en voeten gegeven zou kunnen worden.   
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Versterken in Groningen van privaat naar publiek: de interbestuurlijke governance 

1. Inleiding: hink-stap-sprong

• De aardbevingsaanpak bevindt zich in een transitie; van een private naar publieke aanpak van
zowel de schadeafhandeling als de versterkingsopgave. Dit gaat via een stappenstrategie: hink-
stap-sprong. 2018 is het jaar van de sprong naar de definitieve fase.

• Eerst wordt begin 2018 de (tijdelijke) tussenstap ‘Nam op Afstand’ gezet (NOA). Dit betreft een
privaatrechtelijke overeenkomt tussen Staat, NAM en NCG. Die overeenkomst gaat uitbereid in
op de versterkingsaanpak.

• In NOA is bepaald dat de NCG de regie voert op de versterkingsaanpak. De NCG wordt hierop ook
organisatorisch toegerust. De eind 2017 vastgestelde Kaders voor Versterken zijn hiervoor het
uitgangspunt. Deze kaders hebben de instemming van de gemeenten, de provincie en het Rijk.1

De NCG zal tevens het CVW als de door NAM gecontracteerde uitvoeringsorganisatie aanturen;
zie NOA

• In 2018 wordt dus, terwijl ‘de winkel openblijft’, de sprong naar een onafhankelijke
publiekrechtelijke uitvoering van de versterkingsaanpak voorbereidt. Dit bouwt voort op NOA,
met dien verstande dat het Rijk kiest voor één of meer onafhankelijk publiekrechtelijke entiteiten
(ZBO Instituut Mijnbouwschade). Dat geldt voor zowel de uitvoering van de versterkingsopgave
als voor vergoeding van alle vormen van schade veroorzaakt door gaswinning. Het versterken
van andere gebouwen dan woningen valt hier buiten.2

• Gezien NOA en het Regeerakkoord ligt het in de rede dat de NCG de status krijgt van ZBO. In het
Regeerakkoord is immers is opgenomen dat de NCG in overleg met de regio een wettelijk
verankerde onafhankelijke positie verkrijgt.3 Onafhankelijkheid betekent dat NAM noch EZK een
rol hebben bij de uitvoering van de versterking en buiten beeld van bewoners blijven. EZK richt
wel het ZBO op en maakt met NAM afspraken over de bekostiging van versterken (en schade).

• Deze notitie draagt bouwstenen aan voor het bestuurlijk samenspel tussen medeoverheden en
de NCG bij de aangekondigde publiekrechtelijk invulling van de versterkingsopgave.

• De NCG voert voor het gehele aardbevingsgebied de regionale en programmatische regie. Dat zal
naar verwachting zo blijven. Anderzijds wil de regio wil zelf meer regie over de uitvoering van
versterking op lokaal niveau. Dat vraagt om een samenhangende en door alle partijen gedragen
aanpak op diverse schaalniveaus. Het betreft de interbestuurlijke governance tussen het Rijk, de
medeoverheden en de NCG.

• Om te komen tot een breed gedragen samenspel wordt eerst ingegaan op rollen en
bevoegdheden van medeoverheden (gemeenten en provincie) bij de versterkingsopgave.
Vervolgens worden de verantwoordelijkheden van de NCG benoemd, waarvoor de onlangs
vastgestelde Kaders voor Versterken en daarmee ook NOA de basis zijn. Daarna wordt ingegaan
op een in te richten ZBO en de financiën, waaronder het in te richten Regiofonds. De in de Kaders
voor Versterken gemaakte financiële afspraken tussen NCG en NAM gelden als uitgangspunt en
worden nu niet ter discussie gesteld. Dat stelt gemeenten en NCG samen plannen te maken.

1 Zie brief minister Wiebes aan Tweede Kamer, d.d. 22 december 2017 
2 Zie ambtelijk concept intentieverklaring ‘Groningen samenwerking Staat/Shell/ ExxonMobile’ d.d. 19 december 2017 
3 Zie Regeerakkoord, pagina 45 
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2. De opgaven: versterken en perspectief

• Uitgangspunt is dat de versterkingsaanpak zicht richt op de veiligheid van huizen en bewoners,
terwijl gelijktijdig wordt ingezet op het bieden toekomstperspectief. Het bieden van perspectief
vraagt nadere uitwerking op zowel regionaal als lokaal niveau. Dat geldt zowel beleidsinhoudelijk
als in relatie tot de governance. In zowel de Kaders voor Versterken als NOA wordt slechts op
hoofdlijnen op ‘perspectief’ ingegaan.

• Voor de versterkingsopgave zijn de Kaders voor Versterking en NOA het vertrekpunt voor de
volgende en definitieve stap. De hierin opgenomen afspraken over versterken, sloop/
nieuwbouw (als versterken meer dan 150% marktwaarde van het gebouw kost  dan wel meer
bedraagt dan 100% van de herbouwwaarde) en sloop/opkoop zijn robuust en worden bij de
publiekrechtelijke inrichting van versterken niet ter discussie gesteld.4 Wel zullen deze afspraken
over 2 jaar worden geëvalueerd.

• Het belang van deze afspraken is groot: het biedt gemeenten de mogelijkheid om samen met de
NCG concrete plannen te maken voor de lokale versterkingsaanpak en keuzes te maken.

• Bij deze plannen en keuzes gaat het tevens om het bieden van ‘perspectief’ aan bewoners. Op
lokaal niveau ligt de focus in ieder geval op het verduurzamen van te versterken woningen5 en
het bevorderen van leefbaarheid in dorpen en wijken. Deze focus is nog niet definitief met de
regio vastgesteld. Dat geldt evenmin voor de regionale structuurversterking.

• Voor het verduurzamen van woningen wordt uitgegaan van een budget van € 7.000 per woning.
Vanuit de enveloppe Klimaat & Energie wordt bezien waar op korte termijn kan worden gestart
met een piloot aardgasvrije wijk. Dit om bij te dragen aan de koploper positie van Groningen bij
de energietransitie. BZK en EZK trekken hierbij samen op met de regio en corporaties. Daarmee
komt circa € 15.000 per woning extra beschikbaar. De piloot dient begin 2018 te worden
aangewezen, zodat de uitvoering in 2018 kan starten.

• Onderdeel van perspectief is tevens leefbaarheid. Hierbij speelt in het bijzonder de toenemende
leegstand in de particuliere sector (KAW, februari 2018). De versterkingsopgave biedt een
financiële mogelijkheid om in incidentele situaties in plaats van versterken de woningvoorraad te
verdunnen om (toekomstige) leegstand te voorkomen.6 Hiermee is inmiddels ervaring is hiermee
opgedaan in de wijk Opsierde Zuid in Appingedam. Aan een dergelijke ‘slimme financiering’ is
ook elders behoefte, zoals in Delfzijl-Noord ( zie verder onder 8.).

• Daarnaast zal de inzet van de leefbaarheidsmiddelen in 2018 worden geëvalueerd (door de NCG).
De uitkomst hiervan wordt betrokken bij de nadere invulling van leefbaarheid.

• De regio heeft EZK en BZK bovendien verzocht te ondersteunen bij de lokale en regionale
uitwerking van perspectief via ontwerpateliers. Dit zal met de regio begin 2018 worden
opgepakt.

3. Medeoverheden: rollen en bevoegdheden

• De focus bij de publiekrechtelijke inrichting van de versterkingsaanpak ligt op een gedragen
samenspel tussen publieke partijen: de medeoverheden en de NCG. Deze notitie gaat hier verder
op in, te beginnen met de medeoverheden.

4 Deze robuustheid is door NAM onderschreven. 
5 Zie Regeerakkoord, pagina 45 
6 Het belang van vorkomen van leegstand is ook genoemd in het onderzoek van VEH, d.d. 29 december 2017 
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• Lokale ruimtelijke kaders, zoals woonvisies en wijkplannen, zijn lokale kaders voor de
versterkingsopgave. Gemeenten (samen met bewoners en onder andere ook corporaties) zijn
hiervoor aan zet. Dat geldt ook ten aanzien van collectieve koppelkansen in relatie tot
verduurzaming, zoals een pilot aardgasvrije wijk.

• Gemeenten beschikken hiervoor over diverse instrumenten en bevoegdheden, waarvan het
uitgangspunt is dat de NCG hiermee rekening houdt bij de versterkingsopgave. Deze worden op
dit moment in beeld gebracht (de ist) met het oog op mogelijke verbeteringen (de soll) en
hebben betrekking op zowel versterken als perspectief:

o Vaststellen van op versterking ingerichte woon- en wijkvisies;
o Vaststellen collectieve koppelkansen (zoals in relatie tot verduurzamen);
o Aanpassen van bestemmingsplannen voor wisselwoningen en verdichting;
o Verlenen van vergunningen voor te versterken woningen, incl. erfgoed;
o Verlenen van vergunningen voor sloop;
o Lokale bestuurlijke stuurgroep adviseert over inhoud GVP;
o Uitvoeren van bouwtoezicht op versterkte woningen;
o Beheer Regiofonds voor ‘perspectief’: verduurzamen en leefbaarheid;
o PM

• Ook zal de NCG rekening moeten houden met de ruimtelijke bevoegdheden van de provincie bij
versterken (waaronder erfgoed). Ook deze worden in beeld gebracht gericht met het oog op het
benoemen van mogelijke verbeteringen.

• Om rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van zowel medeoverheden als de NCG te
concretiseren en voor iedereen inzichtelijk te maken, is een herijking van het Plan van Aanpak
Gebiedsgericht Werken (maart 2016) een uitstekend aangrijpingspunt. Hierover is nog geen
besluit genomen.

• Daarnaast zou de werking van de governance ook onderdeel moeten zijn van de Evaluatie Kaders
voor Versterken samen met regio (2019/2020). Voorstel is hierover begin 2018 afspraken met de
NCG te maken, in aanvulling op NOA. In NOA wordt namelijk niet gerefereerd aan governance als
onderdeel van de evaluatie, noch aan een rol van de regio bij de uitvoering van de evaluatie.

4. NCG: Rollen en bevoegdheden

• Voor de versterkingsopgave is een duidelijke en gedragen omschrijving van rollen en
bevoegdheden van een wettelijk onafhankelijke in te richten NCG (als ZBO) ten opzichte van de
medeoverheden essentieel. Hiervoor worden, zoals eerder aangegeven, de Kaders voor
Versterken en NOA als referentie gebruikt.

• Met de regio wordt inmiddels bezien of en zo ja, op welke onderdelen deze aanpassing behoeft
cq moet worden aangevuld in verband met ‘perspectief’ (traject gestart):

o Opstellen ontwerp MJP ter vaststelling door Staat (zie NOA)
o Vaststellen prioritaire dorpen en wijken;
o Het opstellen van een GVP’en (inclusief perspectief);
o Het laten uitvoeren van onafhankelijk toetsen van GVP’en (via CVW);
o Financiering van de GVP’en, inclusief perspectief (straks via ZBO);

• Uitgaande van één ZBO Schade én Versterken ligt het in de rede dat de boven beschreven
versterkingsaanpak onderdeel wordt van de taakuitvoering van het ZBO. De wijze van
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financiering door NAM is onderdeel van de onderhandelingen Staat/Shell/ExxonMobile en valt 
buiten de governance. De regio heeft zich inmiddels ook op dit standpunt gesteld.  
 

 5. ZBO: onafhankelijke publiekrechtelijke verankering NCG  
 

• Zoals aangegeven kiest het Rijk voor één of meer onafhankelijk publiekrechtelijke entiteiten 
(ZBO) voor de uitvoering van de versterkingsopgave als voor vergoeding van alle vormen van 
schade veroorzaakt door gaswinning.7 

 
• Er wordt op dit moment gewerkt aan het inrichten van een ZBO Schade. Vanuit het voorkomen 

van bestuurlijke drukte ligt het in de rede Schade en Versterken in één ZBO onder te brengen. 
Dat heeft in ieder geval de voorkeur van BZK. Het besluit hiertoe is nog niet genomen  

 
• In relatie tot versterken zullen de bevoegdheden van de NCG publiek moeten worden belegd, 

voortbouwend op de rol van de NCG in de vastgestelde Kaders voor Versterken en NOA. Het ligt 
in de rede om van NOA, onderdeel verstreken, een versterkingsprotocol op te laten stellen.  

 
• Voor draagvlak bij de medeoverheden dient het ZBO zodanig te worden ingericht dat rollen, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medeoverheden tot hun recht komen: 
 

o Het ZBO treedt niet in de bevoegdheden van medeoverheden (zie onder 3). 
o De medeoverheden dragen een vertegenwoordiger voor in het ZBO bestuur. 
o Het ZBO consulteert de medeoverheden over de inhoud van het MJP, regelingen etc.  
o De beoordeling van de GVP’en geschiedt onafhankelijk (vgl. schade). 
o Het ZBO werkt samen met gemeenten en bewoners bij de versterkingsoperatie. 

 
• In het wetsvoorstel (december 2016) is bovendien een aantal bevoegdheden opgenomen gericht 

op doorzettingsmacht. Deze bevoegdheden konden rekenen op instemming van de regio en 
zullen volledigheidshalve opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden:  
 

o Getrapte besluitvorming MJP (vaststelling door Staat, aldus ook NOA) 
o Geven van instructies over wijze van versterken 
o Vergunningverlening gebundelde projectaanvraag (gemeente, NCG)  
o Aanwijzingen medeoverheden over de versterkingsaanpak via beleidsbeslissingen  
o In de plaats stelling om de voortgang van de versterkingsaanpak te bevorderen 
o Van toepassing verklaren Belemmeringenwet Privaatrecht bij weigeraars  
o PM 

 
6.  Normen voor versterken 
 
• De omvang van de versterkingsoperatie wordt in de eerste plaats bepaald door de 

uitgangspunten van de Commissie Meydam. Deze houden in dat de veiligheidssituatie in 
Groningen 10-5 dient te bedragen (zoals elders in het land). Voor erfgoed wordt onderzocht of 
deze eis kan worden aangepast cq verlicht.  
 

• Daarnaast zijn voor de versterkingsoperatie de KNMI dreiging kaarten en hazard en risk 
assessment van NAM van belang, evenals de NPR voor het bouwkundig versterken van woningen  

 
• Tot op heden heeft de NCG  een opdracht gevende rol bij de KNMI dreigingskaarten en de NPR.  

Gezien de verantwoordelijkheid van de NCG voor ook de uitvoering van de versterkingsoperatie 

 
7 Zie ambtelijk concept intentieverklaring ‘Groningen samenwerking Staat/Shell/ ExxonMobile’ d.d. 19 december 2017 
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(waaronder de aansturing van het CVW), ligt het in de rede te bezien of de NCG ook in de 
toekomst opdrachtgever blijft.  

 
• Relevant is dat in de intentieverklaring Staat/Shell/ExxonMobile is opgenomen dat de Staat 

beslist omtrent de omvang en prioritering van de versterkingsopgave. Daarbij zullen de meest 
recente inzichten in seismiciteit in relatie tot de geplande productie worden betrokken.8 De Staat 
kan dit beleggen bij en ZBO (want is onderdeel Staat).  

 
7. Financiering: versterken  
 
• De NAM zal alle kosten (blijven) dragen die zijn verbonden met de uitvoering van de 

versterkingsopgave, inclusief de uitvoeringskosten. Dat zal nader worden uitgewerkt door de 
Staat/Shell/ExxonMobile op basis van de begin 2018 vast te stellen intentieverklaring.9  
 

• De gemaakte afspraken uit de Kaders voor Versterken en NOA over de bekostiging van a) 
verstreken, b) van alternatieven (als versterken meer dan 150% marktwaarde van het gebouw 
kost  dan wel meer bedraagt dan 100% van de herbouwwaarde) of c) verkoop/sloop op basis 
marktwaarde worden niet ter discussie gesteld. Wel zullen deze afspraken over 2 jaar worden 
geëvalueerd. 

 
• Met het bieden van duidelijkheid worden medeoverheden en NCG in staat gesteld plannen te 

maken voor versterken en perspectief.  
 
8. Financiering: perspectief 

 
• Voor financiering van perspectief is het relevant een onderscheid te maken tussen twee 

schaalniveaus: 
o Lokale Stad- en dorpsvernieuwing:    verduurzamen en leefbaarheid10 
o Regionale economische structuurversterking: bedrijvigheid en werkgelegenheid 

 
• Stads- en dorpsvernieuwing: 
 

Tripartiet - Regiofonds: verduurzamen woningen en aanpak leegstand / 
leefbaarheid 

- Enveloppe Energie & Klimaat: Pilot aardgasvrije wijk (€ 15.000 per 
woning te combineren met € 7.000 per woning voor verduurzaming) 

- Enveloppe Regioknelpunten:  PM 
NAM 
 

- Investeren in leefbaarheid (toevoegen aan Regiofonds)11 
- Slim aanwending met versterkingsbudget GVP tbv aanpak leegstand 

ZBO - Kosten verduurzamen: subsidie EZK en Regiofonds: € 7.000 per woning 
Regio  - Co-financiering reguliere middelen leefbaarheid (PM) 

 
• Er zal een governance voor het Regiofonds moeten worden ingericht. Uitgangspunt is dat over de 

aanwending van middelen wordt beslist door gemeenten, provincie en Rijk (Bestuurlijke Tafel) en 
niet door het ZBO. De inzet zal voor bewoners zoveel mogelijk zichtbaar moeten zijn. Alternatief 
is een GR. Onduidelijk is of hiervoor bestuurlijk draagvlak bestaat.  

 
Aanvullend  

 
8 Zie ambtelijk concept intentieverklaring ‘Groningen samenwerking Staat/Shell/ ExxonMobile’ d.d. 19 december 2017 
9 Zie ambtelijk concept intentieverklaring ‘Groningen samenwerking Staat/Shell/ ExxonMobile’ d.d. 19 december 2017 
10 Zie brief Groningen aan nieuw Kabinet over middelen voor leefbaarheid 
11 In het ambtelijk concept intentieverklaring ‘Groningen samenwerking Staat / Shell/ ExxonMobile’ is opgenomen dat de NAM jaarlijks 
eenzelfde bedrag als de Staat in het Regiofonds zal storten 
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• De NCG zal in 2018 de inzet van de leefbaarheidsmiddelen evalueren. 
• De NCG zal in het eerste kwartaal van 2018 de gemeentelijke meerkosten evalueren 

(lumpsum). De evaluatie doet de NCG in opdracht van de Bestuurlijke Tafel (PM). 
 

• BZK brengt de financiële positie van provincie en de aardbevingsgemeenten in beeld, dut 
mede met het oog op financiële bijdragen van de regio aan ‘perspectief’ en bovengenoemde 
discussie oer lumpsum financiering. 

 
• Regionale economische structuurversterking  
 

Tripartiet - Regiofonds (naast verduurzamen en leefbaarheid) 
MIRT  - Investeren in bereikbaarheid (IenW) 
Topsectoren  - Investeren in kansrijke sectoren (EZK) 
Provincie - Investeren in economische structuurversterking 
Europa - Investeren in regionale structuurontwikkeling (via provincie en Rijk) 
EBG - Investeren in regionale structuurontwikkeling 

 
• Een aparte governance is niet haalbaar: het gaat hierbij om het voeren van regie. Te overwegen 

valt de EBC die rol te laten vervullen. Projecten zijn leidend voor betrokkenheid partijen.  
 
8. Acties & Bouwstenen 
 

 Acties & Bouwstenen 
 

Status  

   
1.  Besluitvorming onafhankelijke publieke verankering NCG (ZBO IM)  
   
2.  Vaststellen rollen & bevoegdheden gemeenten bij versterken & perspectief  
3.  Vaststellen rollen en bevoegdheden provincie bij versterken & perspectief  
4. Vaststellen rollen en bevoegdheden Staat bij versterken & perspectief (irt ZBO)  
   
5 Vaststellen rollen en bevoegdheden NCG bij versterken & perspectief  
6. Herijken Plan van Aanpak Gebiedsgericht werken, inclusief perspectief  
7 Herijking bevoegdheden NCG uit wetsvoorstel (2016)  
8 Bezien taakscheiding normstelling -  uitvoering bij versterken  
9. Vaststellen wijze onafhankelijke validatie sterkteberekening , VA en GVP  
10. Bevestigen financiële parameters versterken, sloop/nieuwbouw, sloop/koop  
   
11. Juridische uitwerking ZBO IM (schade en versterken)  
12.  Omzetten NOA in ‘versterkingsprotocol ZBO’.   
   
13.  Besluitvorming aanwending en governance Regiofonds  
14. Besluitvorming over inzet leefbaarheidsmiddelen nav uit te voeren evaluatie   
15. Besluitvorming investeren Regionale Economische Structuurversterking  
16. Besluitvorming slimme inzet budget GVP tbv verdunning woningvoorraad  
17. Uitvoeren evaluatie lump sum gemeenten door NCG  
18. Zicht op financiële staat provincie en gemeenten via BZK   
   
19. Start  Pilot 2018 aardgasvrije wijk  ism BZK en EZK  
20. Bieden ondersteuning aan regio via ontwerpateliers door  BZK en EZK   
   
21. Aanvulling evaluatie Kaders voor Versterken (ook governance & perspectief)  
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WERKVERSIE 
ANNOTATIE BESTUURLIJK AKKOORD GRONINGEN BOVENGRONDS 

ANNOTATIE VERSTERKING 

 
Uitgangspunten nieuwe versterkingsaanpak  
1. De aansturing en financiering van de versterkingsaanpak gaat van privaat (NAM) naar publiek: de 

overheid. Het Rijk committeert zich aan het uitwerken van de hiervoor noodzakelijke wet- en regelgeving. 
Het gegeven dat de NAM financieel aan het stuur zat terwijl de NCG afwegingen moest maken 
met betrekking tot veiligheid en impact voor bewoners is een belangrijke oorzaak geweest voor 
het gebrek aan voortgang (per object moest vaak meerdere malen worden overlegd met de NAM) 
en het gebrek aan vertrouwen in de aanpak. 
Vandaar het voorstel de NAM ook hier uit het proces te halen en de versterking en financiering 
vanaf nu publiek aan te sturen. Dat is noodzakelijk voor het herstel van vertrouwen, de borging 
van onafhankelijkheid, de democratische legitimatie van besluitvorming, en voor een betere 
rechtsbescherming.  

 
2. Veiligheid staat voorop. Dit betekent dat op basis van de actuele inzichten de qua veiligheid meest kritische 

huizen het eerst worden aangepakt. Deelnemers spreken de intentie uit om deze keuze via de huidige en 
toekomstige besturing door te voeren. 
Dat betekent dat in sommige gevallen kan worden afgeweken van de gebiedsgerichte aanpak. 

 
3. Daar waar dit door de relatieve omvang van de versterkingsopgave zinvol is, wordt de versterking resp. 

sloop-/nieuwbouw zoveel mogelijk ingepast in en aangesloten op het proces van dorps-/wijkvernieuwing. 
De aanpak die is beschreven in de rapporten van KAW, Zwarte Hond en 
Draaijer+Partners/Estheticon is ontwikkeld tegen de achtergrond van het vorige gasbesluit (terug 
naar 12 miljard Nm3) en daarmee een potentiële versterkingsopgave van ca. 25.000 woningen en 
gebouwen in het kerngebied. Dat heeft geleid tot een in dat licht logische en verstandige keuze 
voor een gebiedsgerichte aanpak met een koppeling tussen versterking en dorps-/wijk-
vernieuwing. 
Door het kabinetsbesluit van 29 maart valt de versterkingsopgave mogelijk fors lager uit. Als dit 
inderdaad op basis van het advies van KNMI enz. inderdaad zo blijkt te zijn, is een koppeling 
tussen versterking en dorps-/wijkvernieuwing niet in alle gevallen opportuun.. 
Daar waar echter sprake blijft van een versterkingsopgave van enige omvang (bijv. batch 2 in 
Appingedam en Delfzijl), blijft het verstandig een koppeling te leggen met de dorps-
/wijkvernieuwing en de aanpak van andere maatschappelijke opgaven (energie-transitie en 
demografische ontwikkeling) zoals beschreven in de Toekomstvisie.  
Met zo’n gebiedsgerichte aanpak scheppen we voorwaarden voor samenhang op drie 
schaalniveaus (regio, dorp/wijk, en woning/gebouw), het optimaal benutten van koppelkansen en 
daarmee voor het creëren van meerwaarde. Bij koppelkansen gaat het in dit verband onder 
andere om aanpassing van de woningvoorraad in relatie tot demografische ontwikkelingen, 
verduurzaming (isolatie, aanleg warmtenetten, enz.) en het bevorderen van sociale cohesie. 
Juist als er door een kleinere versterkingsopgave minder koppelkansen zijn, is het gewenst om de 
kansen die er zijn ook te benutten – dit met het oog op maatschappelijk draagvlak en het 
vergroten van het financiële en maatschappelijke rendement van investeringen. Dat draagt bij 
aan het bieden van een toekomstperspectief en aan herstel van vertrouwen. 

 
4. Deelnemers committeren zich aan de nieuwe versterkingsaanpak ‘De Groningse Standaard’ zoals die op 

hoofdlijnen is beschreven in de bijgevoegde rapporten van resp. KAW, Zwarte Hond en 
Draaijer+Partners/Estheticon. De belangrijkste kenmerken daarvan zijn: de bewoner centraal, en 
bouwbrigades die zoveel mogelijk werken op basis van ‘expert judgement’ en maatwerk op basis van 
gestandaardiseerde oplossingen (catalogus). 

 
Bewoner centraal 
Voor zowel de versterkingsopgave als de daarmee samenhangende processen van dorps- en 
wijkvernieuwing (zie paragraaf Toekomstvisie) geeft het expertteam Versterking1 verschillende 
handvatten voor het herstel van vertrouwen: geef bewoners weer grip op hun eigen situatie, en 
wees communicatiever en betrouwbaarder. Houdt daarbij rekening hoe het in dit rapport 

                                                   
1 Rapport ‘Procesbeschrijving Groningse Standaard’, KAW 2018 
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beschreven mentale proces van verandering werkt bij een bewoner. Verwerk deze mentale ‘reis’ 
in alle planprocessen. Geef mensen daarbij de gelegenheid voor hun eigen oriëntatie- en 
keuzemogelijkheden en zorg voor een begeleider die er primair voor hén is.  
Geef tot slot bij een nieuwe start de begrippen participatie, besluitvorming en communicatie 
nieuwe lading: ontwerp deze processen zodanig, dat er veel meer duidelijkheid ontstaat over 
waar en wanneer besluitvorming plaats vindt. Wie beslist? Geef de bewoner daar een juiste eigen 
plek in. 
 
Het oprichten van bouwbrigades 
Zwarte Hond stelt voor te werken met ‘bouwbrigades’ voor een wijk of gebied: vaste teams van 
experts die snel een integraal advies/ontwerp kunnen maken. De teamleden zijn op elkaar 
ingespeeld en volledig toegewijd aan de betreffende opgave, waardoor het ontwerp in relatief 
korte tijd tot stand kan komen (standaardisering proces). Voor bewoners geeft dit eerder 
duidelijkheid en is dit minder bezwarend. 
Overigens is waarschijnlijk in veel gevallen een maatwerk-ontwerp niet noodzakelijk, maar kan 
worden volstaan met een ontwerp binnen een bepaalde typologie; dit leidt tot slim ‘maatwerk’ 
(zie hierna: standaardisatie van technische oplossingen). 

 
Expert judgement 
Op basis van de ervaringen tot nog toe met de door de NCG gedefinieerde typologieën is het 
mogelijk om een voorspelling te doen of een woning versterkt kan worden of dat sloop-
/nieuwbouw nodig is. Ook de versterkingsmaatregelen zijn in grote mate voorspelbaar. Deze 
voorspellingen kunnen helpen om in combinatie met kennis van de bouwtraditie sneller een 
besluit te nemen tot sloop-/nieuwbouw of versterken en om maatregelen sneller uit te voeren.  
Door deze aanpak – in plaats van de nu per object vereiste nauwkeurige berekeningen – zou het 
voor kunnen komen dat in sommige gevallen achteraf blijkt dat de getroffen maatregelen niet 
voldoende zijn of juist meer dan voldoende zijn. Bijvoorbeeld als de woning niet in de juiste 
typologie gekwalificeerd is of te veel afwijkt van de typologische standaard. Dan moeten 
aanvullende versterkende maatregelen worden getroffen. (Zie ook 5. hierna.) We verwachten 
echter dat dit in de praktijk beperkt zal zijn. 
 
Het grote voordeel van achteraf in plaats van vooraf berekenen is dat bewoners veel sneller een 
advies hebben (en daarmee toekomstperspectief) over de maatregelen die hun woning moet 
ondergaan. Bovendien is het tempo niet langer afhankelijk van de beperkte rekencapaciteit van 
constructeurs, die nu vooraf elke woning één voor één doorrekenen conform een ingewikkelde 
methodiek. 
  
Standaardisatie van technische oplossingen 
In de planvorming voor gebied, dorp en woning of gebouw worden uitspraken gedaan over de 
gewenste kwaliteit van het gebied, het dorp en het object. Passend bij deze kwaliteit (en 
uiteraard veiligheid!) kan een aantal technische oplossingen worden gestandaardiseerd. Op die 
manier kunnen versterkingen sneller worden uitgevoerd. Verschillende marktpartijen hebben 
reeds werk gemaakt van deze standaardisatie. De standaardisatie mag echter niet leveranciers-
afhankelijk worden. 
Voor standaardisatie zal daarom een catalogus (bouwstenenboek) worden opgesteld waarbij 
verschillende leveranciers oplossingen voor hetzelfde probleem aanbieden.  
Dit bouwstenenboekje is nader uitgewerkt in het rapport van Zwarte Hond en kan betrekking 
hebben op zowel versterkingsmaatregelen als nieuwbouwoplossingen. 

 
5. Het zoveel mogelijk werken op basis van ‘expert judgement’ en standaardisatie vereist dat de rijksoverheid 

het risico voor aansprakelijkheid overneemt voor schade of andere problemen die voortvloeien uit die 
aanpak. Dat kan via een verzekering of anderszins. Het Rijk spreekt de intentie uit de hiervoor noodzakelijke 
wet- en regelgeving uit te werken. 
In de nieuwe aanpak willen we af van de focus op rekenwerk en kosten: minder tijd en geld voor 
I&E, en meer werken op basis van expert judgement en gestandaardiseerde oplossingen. Dat kan 
echter alleen als het aansprakelijkheidsrisico bij onverhoopt toch optredende schade of andere 
problemen als gevolg van die aanpak wordt overgenomen door de rijksoverheid. Bureaus zijn niet 
in staat dergelijke risico’s op zich te nemen. 
 

6. Nadat de omvang van de resterende versterkingsopgave is vastgesteld, stellen de deelnemers op korte 
termijn de inhoud vast van de 'gereedschapskist' die nodig is voor het starten van de bouwbrigades en de 
gesprekken met de bewoners, en besluiten zij over de benodigde financiering. 
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We willen bewoners vanaf de start van het versterkingsproces zekerheid en voldoende 
keuzevrijheid bieden voor de invulling van de toekomst van hun woning bieden.  
Dat vraagt om een ‘gereedschapskist’ met een helder aanbod: voor bewoners die willen blijven, 
collectief of individueel willen versterken, zelf willen versterken, voor bewoners die niet willen 
versterken en voor bewoners die willen vertrekken (garantieregeling).  
Daarnaast kan het gaan om instrumenten zoals een bouwdepot, grenzen van onrendabele 
investeringen, regels voor vergoeding van waardevermindering en restwaarde, risicoverdeling, 
planning, enz. De kist bevat ook technisch aanbod hoe de woning versterkt, verduurzaamd, 
verfraaid, en vergroot kan worden. 
Ook willen we de gereedschapskist vullen met maatregelen die op korte termijn meer veiligheid 
kunnen bieden, vergelijkbaar met de eerdere aanpak van de Hoog Risico Bouw Elementen 
(schoorstenen en dergelijke). 

Het is voorstelbaar dat het aanbod in de gereedschapskist uitgebreider is in die gevallen waarin 
een rigoureuze versterking of sloop/nieuwbouw noodzakelijk is.  

De inhoud en financiering van de gereedschapskist moet vast staan voordat gesprekken met 
bewoners plaats kunnen vinden. Overeenstemming daarover moet daarom zo snel mogelijk tot 
stand komen. Dat is een randvoorwaarde voor voortgang. 

7. Voor de zomer wordt onderzocht:
a. of fiscale wet- en regelgeving de publieke uitvoering van de versterking in financiële zin belemmert (zoals
BTW, VPB, enz.) en zo ja, hoe die belemmeringen kunnen worden weggenomen; en
b. of de versterkingsopgave (bijvoorbeeld bij de garantieregeling of sloop-/nieuwbouw) leidt tot ongewenste
fiscale gevolgen voor bewoners en eigenaren, en hoe die kunnen worden weggenomen of verzacht.
Het Rijk spreekt de intentie uit indien nodig hiervoor de noodzakelijke wet- en regelgeving uit te werken.
Bij de versterkingsopgave komen alle belastingsoorten voorbij die we ‘regulier’ ook kennen: btw,
overdrachtsbelasting, winstbelastingen, inkomstenbelasting, enz.
- Het voorstel onder a. komt voort uit praktijkervaring en geldt bijvoorbeeld de overdrachts-, winst- 
en omzetbelasting voor samenwerkingsverbanden (hoe dan ook samengesteld) die fysiek bijdragen
aan de versterkingsopgave resp. dorps- of wijk-vernieuwing.
Destijds zijn bij de wijkvernieuwing in Vinkhuizen in de stad Groningen daarom bijvoorbeeld de
volgende afspraken gemaakt tussen de gemeente, de corporaties en de Belastingdienst: geen
overdrachtsbelasting bij verkrijgen (over en weer), geen btw-heffing bij levering van ‘nieuw
onroerend goed’ (en dus ook geen aftrek van btw), en geen tussentijdse heffingen van
winstbelasting.
- Daarnaast is voorstelbaar dat de versterkingsopgave leidt tot ongewenste fiscale gevolgen voor
bewoners en eigenaren, bijvoorbeeld als gevolg van de garantieregeling (aankoop van de woning
van een bewoner die wil vertrekken) of sloop-/nieuwbouw (mogelijk hogere WOZ-waarde, en
daarmee een hogere OZB en/of eigen woningforfait.
Ook hier stellen we nader onderzoek voor om te bepalen of deze gevolgen er zijn, en hoe deze
weggenomen of verzacht kunnen worden.
Dit vraagt een inspanning van de rijksoverheid en de Belastingdienst als uitvoerende instantie. De
rechtvaardiging hiervoor ligt in het feit dat in het aardbevingsgebied sprake is van persoonlijk leed
en het in Nederland goed gebruik is daar geen belasting over te heffen.

Procesvoorstel advies omvang versterkingsoperatie 
8. Op korte termijn na verschijnen van het advies van KNMI, SodM, TNO en NEN komen betrokken partijen

op bestuurlijk niveau bij elkaar om de consequenties daarvan te bespreken voor de omvang van de
resterende versterkingsoperatie. Deelnemers committeren zich om in een vervolgakkoord op basis van de
resultaten van die bespreking besluiten te nemen.
Om het vervolg van de versterkingsopgave zo snel mogelijk te kunnen starten, is het gewenst de
consequenties van het advies van het KNMI enz. voor de omvang van de resterende
versterkingsopgave zo spoedig mogelijk na verschijnen van het advies te bespreken en op basis
daarvan besluiten te nemen.

Afspraken huidige werkvoorraad 
IN TE VULLEN DOOR BCG OP BASIS VAN GEGEVENS NCG. 
TOELICHTING: BCG 
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ANNOTATIE SCHADEFONDS 

In het Besluit Mijnbouwschade Groningen is de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen 
(TCMG) tot stand gebracht. Door de gekozen vorm van de TCMG (gebaseerd op een besluit) en de 
snelheid waarmee zij aan het werk moet, bestaan er beperkingen in de opzet.  

Bij de publicatie van het Besluit Mijnbouwschade is aangegeven dat er een definitieve inrichting van 
een schadefonds nodig is in de vorm van een Instituut Mijnbouwschade/schadefonds. Bij de oprichting 
van een permanent schadefonds moet opnieuw worden onderzocht op welke wijze de huidige inrichting 
van de TCMG wordt overgenomen en/of uitgebreid. 

De experttafel heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd als richtsnoeren bij dit onderzoek: 

- De behandeling van schadeclaims moet tot een rechtvaardige uitkomst leiden

- De behandeling moet door een onafhankelijk orgaan geschieden

- Bij de behandeling van schade mag de menselijke maat niet uit het oog worden verloren

- Er wordt waar mogelijk een integrale behandeling ingericht waarbij claimanten bij één loket
terecht kunnen

- De Staat heeft de verantwoordelijkheid te voorzien in een effectieve en rechtvaardige
schadeafhandelingsprocedure

Voorstel schadeoorzaken 

De TCMG behandelt schade die veroorzaakt wordt door bodembeweging als gevolg van de aanleg of de 
exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld of als 
gevolg van de gasopslag Norg. 

In delen van Groningen kan ook sprake zijn van schade door bodembeweging als gevolg van andere 
mijnbouwactiviteiten, en andere activiteiten in de ondergrond. (zoals waterwinning en door 
waterschappen genomen peilbesluiten).  

Voor de bewoners, bedrijven en organisaties die schade hebben geleden als gevolg van enige vorm van 
bodembeweging is het een zware belasting zelf te moeten vaststellen welke mogelijke schadeoorzaken 
aan hun schade ten grondslag liggen en daarvoor meerdere procedures te voeren. Het schadefonds 
moet in haar eindstaat daarom zoveel mogelijk voorzien in een integrale oplossing voor schade 
gerelateerd aan bodembeweging. 

Waar er reeds sprake is van een bestaande schadeafhandelingsprocedure (zoals het geval is voor 
waterschappen), moet zorgvuldig onderzocht worden of opname in het schadefonds vanuit zowel 
praktisch als juridisch perspectief wenselijk is. Waterwinningspartijen opereren namelijk in een ander 
wettelijk regime. De Bestuurlijke Tafel kan niet zonder overleg met betrokken partijen besluiten over 
de schade afhandeling. 

Het opnemen van andere oorzaken van schade door bodembeweging in de publiekrechtelijke schade 
afhandeling is tijdrovend, omdat met alle betrokken aansprakelijke partijen afzonderlijk tot 
overeenstemming gekomen moet worden. Wachten met de oprichting van een schadefonds totdat er 
met meerdere partijen afspraken zijn gemaakt, leidt echter tot onwenselijke vertraging in de 
behandeling van andere schadesoorten (vermogensschade waaronder waardedaling, immateriële 
schade).  

Het is mogelijk om na oprichting van een schadefonds door middel van een wet in formele zin deze uit 
te breiden met andere schadeoorzaken. De reikwijdte van het schadefonds m.b.t. andere 
schadeoorzaken kan bij overeenstemming met andere partijen uitgebreid worden, dit vraagt 
aanvullende juridische procedures.  

Het expertteam bevindt zich niet in een positie om een advies te geven over de afhandeling van schade 
door bodembeweging als gevolg van alle mijnbouwactiviteiten voor heel Nederland. Het expertteam 
schadefonds beperkt zich in haar advies dan ook tot schade door bodembeweging en andere activiteiten 
in de ondergrond (zoals waterwinning en door waterschappen genomen peilbesluiten) als gevolg van 
mijnbouwactiviteiten en niet-mijnbouwactiviteiten in het effectgebied van het Groningenveld.  

Indien wordt besloten tot het oprichten van een IM voor heel Nederland adviseert het expertteam 
schadefonds de oprichting te faseren en te beginnen met het oprichten van een IM/schadefonds voor 
het effectgebied van het Groningenveld. Dit om te verzekeren dat de oprichting van een IM/schadefonds 
voor het effectgebied van het Groningenveld geen vertraging oploopt. 
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Op basis van deze overwegingen komt het expertteam tot het volgende voorstel:  

Voorstel  
- Het permanente IM/schadefonds moet zo snel mogelijk tot stand worden gebracht op basis van 

een formeel wettelijke grondslag, met de bevoegdheid voor de afhandeling van alle schade door 
bodembeweging als gevolg van de aanleg en exploitatie van mijnbouwwerken ten behoeve van 
gaswinning in het Groningerveld, of als gevolg van de opslag van gas in Norg.  

- Zo snel als mogelijk wordt ook met andere mijnbouwexploitanten in het effectgebied van het 
Groningenveld gesproken over het onderbrengen van de afhandeling van schade door 
bodembeweging als gevolg van mijnbouwactiviteiten in het schadefonds, met als doel het bereik 
te vergroten Hiermee wordt beoogd voor bewoners van Groningen waar samenloop van 
meerdere schadeoorzaken als gevolg van mijnbouw het geval kan zijn, zo spoedig mogelijk tot 1 
loket te komen.  

- Hierbij is begrip uitgesproken voor de ambitie in het advies Tcbb om op termijn mogelijk alle 
mijnbouwexploitanten in Nederland op te nemen in het schadefonds. 

- Daartoe dient in het wetgevingstraject schadefonds rekening te worden gehouden met een 
dergelijke latere uitbreiding en dient uitgezocht te worden op welke juridische manier itbreiding 
het snelst geregeld kan worden zodra partijen instemmen.  

Voorstel Schadesoorten en Doelgroepen 

In het Besluit Mijnbouwschade Groningen is de bevoegdheid van de TCMG om te besluiten op 
aanvragen om vergoeding van schade beperkt tot fysieke schade aan gebouwen en werken, en materiële 
schade die het gevolg is van deze schade. Aanvragen tot vergoeding van fysieke schade aan 
industriegebouwen en infrastructurele werken (en daaruit voortvloeiende materiële schade) zijn 
volledig uitgezonderd van behandeling door de TCMG. 
 
Het expertteam onderzocht of er (zwaarwegende) redenen zijn om vormen van schade voor bepaalde 
doelgroepen uit te zonderen van de bevoegdheid van het IM. Zij concludeert dat voor veruit de meeste 
doelgroepen en schadesoorten er geen (zwaarwegende) redenen zijn andere vormen van schade door 
bodembeweging als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag in Norg uit te 
zonderen van schadeafhandeling door het IM 
 
Enkel over schade aan BRZO inrichtingen2, infrastructurele werken en vermogensschade van 
Grootbedrijf heeft het expertteam geen consensus bereikt.  

 
Dit heeft tot twee voorstellen geleid. Voor het eerste voorstel, ondersteund door het Rijk, gelden de 
volgende overwegingen: 

 
o Het leidend principe is dat het schadefonds openstaat voor die partijen die niet langs een andere 

weg effectief hun schade kunnen verhalen.  
o Het Rijk betoogt dat BRZO inrichtingen, infrastructurele werken en grote ondernemingen kunnen 

worden uitgezonderd nu zij grote partijen of publieke partijen zijn die over voldoende capaciteit en 
middelen beschikken om zelf met NAM tot afspraken over de afhandeling van schade te komen. 

o Het Rijk stelt voor BRZO bedrijven en eigenaren infrastructuur verder dat: 
o op deze partijen een specifieke zorgplicht3 rust. Het in publieke handen nemen van het 

treffen van preventieve maatregelen interfereert met deze zorgplicht; 
o verzoeken om vergoeding van schade aan BRZO bedrijven en infrastructuur hoofdzakelijk 

specifieke preventiemaatregelen ter voorkoming van veiligheidsrisico’s betreffen. Deze 
schadevormen schuren daarmee dicht aan tegen versterking in kunnen beter in dat kader 
worden afgehandeld. 

o Voor BRZO bedrijven stelt het Rijk verder dat deze partijen succesvol afspraken met NAM hebben 
gemaakt over versterking, en dat zij naar analogie afspraken met NAM kunnen maken voor de 
afhandeling van schade. 

o Omwille van de doelmatigheid stelt het Rijk voor Grootbedrijf en BRZO bedrijven fysieke schade 
aan bedrijfsgebouwen wel te vergoeden, nu deze schadeclaims niet wezenlijk verschillen van die 

                                                   
2 BRZO inrichtingen zijn inrichtingen als bedoeld in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 exploiteren waar 

grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn of kunnen zijn als gevolg waarvan er een risico is op zware 
ongevallen. 

3 Een plicht tot het opstellen en correct uitvoeren van een preventiebeleid (artikel 7 van het Besluit risico’s zware 
ongevallen 2015) 
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van particulieren en MKB (‘een scheur is een scheur’). Voor de duidelijkheid, dit geldt niet voor 
BRZO inrichtingen. 

Zo komt het Rijk tot het volgende voorstel: 

Optie A: (Overeenkomstig optie 1 infrastructuur, optie 3 bedrijven in toelichting) 
De partijen aan het bestuurlijk akkoord spreken de intentie uit het schadefonds d.m.v. van wetgeving 
tot stand te brengen met inachtneming van het volgende:  
- Het schadefonds wordt zo ingericht dat natuurlijke personen en MKB bedrijven alle soorten schade

kunnen claimen bij het schadefonds. Voor waardedaling van woningen en immateriële schade
wordt een standaardmethodiek ontwikkeld.

- Het grootbedrijf (boven de EU-afbakening van MKB-bedrijven) kan verzoeken om vergoeding van
fysieke schade aan bedrijfsgebouwen bij het schadefonds. Voor vermogensschade wenden zij zich
tot NAM. Immateriële schade is niet van toepassing op deze doelgroep.

- Voor bedrijven die BRZO inrichtingen exploiteren geldt dat zij fysieke schade aan bedrijfsgebouwen
kunnen claimen bij het schadefonds, maar dat voor de aanpak voor versterking en (voorkoming
van) schade aan deze inrichtingen door de bedrijven zelf afspraken worden gemaakt met NAM.
Voor versterking gelden dergelijke afspraken momenteel reeds tussen SBE, NAM, NCG en EZK
(Rijk neemt deze niet over). Immateriële schade is niet van toepassing op deze doelgroep.

- Voor eigenaren van infrastructurele werken is er een noodzaak tot ondersteuning gebleken vanuit
publieke hoek met betrekking tot normenkaders, totstandkoming van kostenramingen en
onafhankelijke gespreksbegeleiding. Deze rol wordt vervuld door de NCG, maar wordt binnen het
schadefonds gebracht, maar besluitvorming blijft tussen de betreffende eigenaar en NAM.

Voor het tweede voorstel, m.n. ondersteund door de NCG, Provincie en MOs, gelden de volgende 
overwegingen: 
o Het leidend principe is dat het schadefonds openstaat voor alle partijen, tenzij dit de doelmatigheid

in de weg staat
o Voor BRZO inrichtingen, infrastructurele werken en vermogensschade van grote ondernemingen is

er geen reden om aan te nemen dat hiervan sprake is want:
o De organisatie kan van te voren zo worden ingericht dat rekening kan worden gehouden

met de behandeling van deze zaken
o De noodzakelijk expertise kan extern worden ingewonnen in voldoende mate

o Iedere afbakening kan in zichzelf weer leiden tot discussies. Het opnemen van het openstellen van
één loket voor alle doelgroepen leidt wellicht tot een grotere werklast voor het IM maar voorkomt
procedures over de vraag of een gedupeerde toegang heeft

Zo komen regionale partijen tot het volgende voorstel: 

Optie B (Overeenkomstig optie 4 infrastructuur, optie 4 bedrijven in toelichting) 
De partijen aan het bestuurlijk akkoord spreken de intentie uit het schadefonds d.m.v. van wetgeving 
tot stand te brengen met inachtneming van het volgende:  

- Het schadefonds wordt zo ingericht dat alle schadesoorten voor alle doelgroepen binnen het
schadefonds worden behandeld. Voor waardedaling van woningen en immateriële schade wordt
een standaardmethodiek ontwikkeld.

Voorstel regelingen 

Voor wat betreft de opname van regelingen in het schadefonds is het volgende overwogen: 

- Regelingen die geheel of ten dele op vergoeding van schade zien hebben logischerwijs
raakvlakken met het schadefonds

- Goed functionerende regelingen moeten zoveel mogelijk in stand blijven

- Waar mogelijk is het van belang te komen tot een integrale oplossing voor gedupeerden

- Voor agrariërs is er sprake van een complexe problematiek die nader onderzoek behoeft

Op grond hiervan komt het expertteam tot het volgende voorstel: 

Voorstel 
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De partijen aan het bestuurlijk akkoord spreken de intentie uit op basis van input van een 
agrarische experttafel een totaaloplossing voor agrariërs te ontwikkelen en die afhankelijk van of 
dit doelmatig en efficiënt is, in te bedden in het schadefonds.  

De partijen aan het bestuurlijk akkoord spreken de uit waardevermeerderingsregeling door te 
zetten, en voor zover dit niet in de weg staat in het bieden van een integrale oplossing aan 
claimanten de waardevermeerderingsregeling bij SNN belegd te laten. Waar dit wel een integrale 
oplossing in de weg staat spreken de partijen de intentie uit de regeling op doelmatige wijze in het 
schadefonds onder te brengen. 

Voorstel Exclusiviteit 

De huidige opzet van de TCMG leidt tot het openstaan van twee vergoedingsmogelijkheden met 
bijbehorende afzonderlijke rechtsbeschermingsroutes (privaat en publiek) voor dezelfde schade: een 
gedupeerde kan zowel tegelijkertijd bij de TCMG als de NAM een verzoek om vergoeding van schade 
indienen, als ook opvolgend, dus nadat een van deze instellingen al geoordeeld heeft over de schade.  

De verwachting is dat het overgrote deel van de melders de keuze voor de publieke route bij TCMG 
(later IM/Schadefonds) zal kiezen. De ervaring is ook dat een zeer beperkt aantal burgers zelfstandig 
naar de private rechter stapt. 

Het expertteam heeft geen consensus advies kunnen formuleren. Het Rijk vindt de volgende 
argumenten van doorslaggevend belang:  
- Een dubbele rechtsgang verhoudt zich niet met de rechtsbeschermingsmogelijkheden in de rest

van Nederland. Het behoud van een dubbele rechtsgang vraagt daarom om rechtvaardiging.
- De beschikbaarheid van een dubbele rechtsgang brengt verschillende risico’s met zich mee:

o Grotere complexiteit, indien zaken bij de rechter belanden, nu meerdere rechters dezelfde
zaak en gelijksoortige zaken kunnen behandelen. Rechters zullen zelfstandig moeten
beslissen hoe zij met dergelijke gevallen omgaan. Als zij afstemming zoeken kan dit
procedures vertragen. Zoeken zij die afstemming niet, dan is het denkbaar dat dit tot
tegenstrijdige uitspraken in soortgelijke gevallen leidt.

o Forumshoppen (het gebruiken van verschillende rechtsgangen om het meest gunstige
resultaat te bereiken)

o Opeenstapeling van procedures met daarbij behorende kosten en onzekerheid voor
bewoners.

Het Rijk komt daarmee tot het volgende voorstel: 
Optie A (Overeenkomstig optie 4 toelichting) 
De partijen aan het bestuurlijk akkoord spreken de intentie uit het schadefonds d.m.v. van wetgeving 
tot stand te brengen met inachtneming van het volgende:  

Het schadefonds wordt exclusief bevoegd om aanvragen om vergoeding van schade te behandelen 
bij uitsluiting van de burgerlijke rechter. 

Regionale partijen zijn van oordeel dat een rechtvaardiging voor het openhouden van een dubbele 
rechtsgang kan worden gevonden in de volgende argumenten:  

o De dubbele rechtsgang geeft Groningers de mogelijkheid de keuze te maken zelfstandig bij de
NAM een oplossing te forceren en biedt daarmee aanvullende keuzemogelijkheden

o De gevolgen van het afsluiten van de privaatrechtelijke rechtsgang (‘De weg naar de NAM wordt
afgesloten voor burgers’) zijn voor gedupeerden nu niet goed te overzien. Het afsluiten van de
privaatrechtelijke rechtsgang roept weerstand op en ondermijnt het vertrouwen in de
publiekrechtelijke route.

o De publiekrechtelijke route heeft zich nog niet bewezen. Partijen denken dat het mogelijk is
dat door de burgerlijk rechter een hogere vergoeding wordt toegekend dan door de het
TCMG/IM en de bestuursrechter. Van uitspraken van de burgerlijk rechter kan een corrigerende
werking uitgaan.

o De argumenten tegen het openhouden van een dubbele rechtsgang wegen hier nu niet tegen
op.

o Wanneer de publiekrechtelijke route heeft aangetoond een gelijkwaardige bescherming te
bieden zou de keuze om de privaatrechtelijke route af te sluiten bovendien kunnen worden
heroverwogen.

- Een potentiële tussenweg waar een deel van regionale partijen voor open staan is de situatie
waar de gedupeerde bij aanvang een keuze maakt voor het schadefonds of de burgerlijke
rechter en hij tot het eerste besluit dan wel vonnis geen andere procedure kan beginnen.
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o Hier wordt wel de vraag opgeworpen of, gezien het geringe verschil met een volledig 
dubbele bevoegdheid, het de moeite waard is deze complicatie in te bouwen 

Regionale partijen komen tot de volgende mogelijke voorstellen: 

 

WERKVERSIE ANNOTATIE BESTURING 

Het huidige besturingsmodel kent knelpunten die vragen om een model wat anders is dan vandaag. Er is 
onvoldoende regionale zeggenschap, onvoldoende evenwicht in de behartiging van relevante 
belangen, en onvoldoende integraliteit. Daarnaast is er teveel bestuurlijke drukte, een gebrek aan 
transparantie, wordt er onvoldoende resultaat behaald, en is de besturing onvoldoende gericht op 
herstel van vertrouwen.  

Daarnaast krijgt elk van de domeinen (visie, versterken, schade) een inhoudelijk andere aanpak, wat ook vraagt 
om een model wat anders is dan vandaag. Bij visie moet een substantiële meerjarige bijdrage worden 
verdeeld en een (mogelijk aanzienlijk) uitvoeringsprogramma worden ontwikkeld en aangestuurd. Bij 
versterken moet óf, in het geval van een grote versterkingsoperatie, een veel meer gebiedsgerichte 
aanpak met heldere rol voor gemeenten worden vormgegeven óf een aanzienlijk kleinere operatie 
worden bestuurd. Het expertteam heeft daarbij specifiek aandacht voor de zogenaamde 
‘koppelkansen’: maatregelen uit de toekomstvisie die operationeel samenhangen met de 
versterkingsoperatie. Bij schade moet de tijdelijke situatie een permanente inrichting krijgen.  

Vandaag vragen we bestuurders om een keuze te maken in de organisatievorm voor het besturende vehikel(s) en 
bijbehorende uitvoeringsorganisatie(s) van de drie domeinen. Voor elk van de drie domeinen (visie, 
versterken, schade) zal een besturend vehikel bijvoorbeeld beleid moeten vormen, kaders voor 
uitvoering en verdeling van middelen moeten opstellen, middelen moeten verdelen, en uitvoering 
moeten aansturen. De vraag is welke vorm deze vehikels moeten krijgen en of deze vehikels samen 
zouden moeten vallen. Voor elk van de domeinen zal daarbij een uitvoeringsorganisatie het 
voorgenoemde beleid moeten uitvoeren. Vraag is of deze uitvoeringsorganisatie juridisch deel is van 
het besturende vehikel of een aparte entiteit. In het laatste geval moet daar ook een passende vorm 
voor worden gekozen. 

Het expertteam is voor elk van de drie domeinen tot een advies gekomen o.b.v. 7 criteria en wetenschappelijk-
juridisch advies. Het expertteam heeft zich daarbij gericht op de uitgangspunten ‘Inwoners staan 
centraal’, ‘Slagkracht’, ‘Zeggenschap van de regio’, ‘Integraliteit in de aanpak’, ‘Vorm volgt inhoud’, 
‘Uitlegbaar’, ‘Onafhankelijk’. Het expertteam is tot haar conclusies gekomen na uitgebreide analyse 
en consultatie van verschillende wetenschappelijk-juridische experts, zowel binnen als buiten het 
expertteam. Gedetailleerde analyses en verdere details staan in de toelichtende bijlage. 

Voor visie adviseert het expertteam om de gebruikelijke rolverdeling tussen gemeenten, provincie, Rijk, en derden 
aan te houden, aangevuld met een convenant (‘Nationaal Programma’). Volgens het expertteam voldoet 
deze organisatievorm aan elk van de genoemde criteria, zoals onderstaand en in de toelichtende 
bijlage nader gedetailleerd. 

Voor schade en versterken adviseert het expertteam nu geen besluit over de organisatievorm te nemen en deze af 
te laten hangen van de omvang van de versterkingsoperatie. De gewenste vorm voor versterken hangt 
volgens het expertteam af van de versterkingsoperatie. Een gebiedsgerichte versterkingsoperatie 
vraagt om grootschalig ingrijpen in de openbare ruimte en samenleving o.b.v. integrale 

Optie B (Overeenkomstig optie 1 toelichting) 
De partijen aan het bestuurlijk akkoord spreken de intentie uit het schadefonds d.m.v. van wetgeving 
tot stand te brengen met inachtneming van het volgende:  

Er blijft een volledige dubbele rechtsgang open staan conform de situatie die is ontstaan als gevolg 
van het instellen van de huidige TCMG. Indien blijkt dat de publieke route voldoende vertrouwen 
onder schademelders weet op te bouwen, kan worden overwogen worden om het schadefonds een 
exclusieve bevoegdheid te geven. 

Optie C (Overeenkomstig optie 2 toelichting) 
De partijen aan het bestuurlijk akkoord spreken de intentie uit het schadefonds d.m.v. van wetgeving 
tot stand te brengen met inachtneming van het volgende:  

Bij aanvang kiest een gedupeerde voor een procedure bij het schadefonds, of bij de burgerlijke 
rechter. Tot aan het eerste oordeel van die rechter kan de gedupeerde geen andere procedure 
starten. 
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programmering en uitvoering op straat-, wijk-, gemeente-, en provincie-niveau. Een objectgerichte 
versterkingsoperatie, waarbij uitsluitend individuele objecten worden aangepast, vraagt dat niet. Een 
grootschalige ingreep in de openbare ruimte vraagt daarmee om stevige regionale/ lokale 
zeggenschap en dus om een GR, een objectgerichte ingreep niet of minder. 

De gewenste vorm voor schade hangt volgens het expertteam samen met die voor versterken. Alleen 
met een gezamenlijk besturend vehikel en een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie kan de gewenste 
integraliteit in besturing en uitvoering vorm worden geven. Als bestuurders nu alsnog voor enkel 
schade een keuze zouden maken is het risico groot dat deze integraliteit niet geregeld kan worden, 
dat de bestuurlijke drukte toeneemt, en dat separate wetgevingstrajecten voor het instellen van het 
vehikel voor schade en voor versterken leiden tot bestuurlijke complexiteit. Bij schade kunnen volgens 
het expertteam de bevoegdheden op basis waarvan de staat kan beslissen op verzoeken om 
schadevergoeding ook worden gecreëerd met een specifieke wet zónder de organisatievorm voor 
schade vast te stellen. Daarmee lijkt het beter om voor zowel versterken als schade geen besluit te 
nemen totdat de omvang van de versterkingsoperatie voldoende duidelijk is. 

Voor de overige vragen t.a.v. het besturingsmodel stelt het expertteam voor dat bestuurders een procesafspraak 
maken. Het gaat hier o.a. om de precieze verdeling van bevoegdheden, het transitiemodel, inclusief 
implicaties voor bestaande organisaties, en om de positie van bewoners, maatschappelijke 
organisaties, en andere belanghebbenden. Het expertteam wil daarbij expliciet aandacht vragen voor 
het met voldoende kracht organiseren van dit laatste. Deze onderwerpen kunnen het beste worden 
uitgewerkt nadat een keuze is gemaakt in de organisatievorm én als de omvang van de 
versterkingsopgave bekend is. De omvang van de versterkingsopgave beïnvloedt namelijk de 
benodigde bevoegdheden en de verdeling daarvan. Wel kunnen al voorbereidende activiteiten op 
bijvoorbeeld het gebied van wet- en regelgeving plaatsvinden.  

 

Figuur 1 Samenvatting advies expertteam 

SCHADE EN VERSTERKEN, INCLUSIEF EVENTUELE KOPPELKANSEN 

We adresseren schade en versterken, inclusief eventuele koppelkansen, gezamenlijk gezien de integraliteit tussen 
deze onderwerpen. Volgens het expertteam heeft het vormgeven van integraliteit in de uitvoering en 
besturing van schade en versterken de voorkeur. In uitvoering omdat bewoners en eigenaren, terecht, 
één loket willen met een oplossing voor hun probleem en niet specifiek om versterking of 
schadeafhandeling. In besturing omdat de verdeling van middelen tussen schade en versterken 
(bijvoorbeeld relevant bij frequente schade) dat vraagt (zonder inbreuk te doen op het 
aansprakelijkheidsrecht). Daarbij raadt het expertteam ook aan om eventuele koppelkansen tussen 
versterken en visie vanuit versterken te besturen, wederom om één loket en het verdelen van 
middelen mogelijk te maken. Deze koppelkansen zijn vooral relevant bij een grotere 
versterkingsoperatie. 

Het expertteam adviseert om indien mogelijk één besturend vehikel met bijbehorende uitvoeringsorganisatie in te 
stellen. Integraliteit in uitvoering is vorm te geven met een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. 
Integraliteit in besturing is vorm te geven met een gezamenlijk besturend vehikel. Het expertteam 
adviseert daarbij om indien mogelijk geen aparte juridische entiteit voor de uitvoeringsorganisatie op 
te richten en deze deel te maken van het besturende vehikel. Dit vergroot de bestuurlijke eenvoud en 
voorkomt dubbele besluitvorming. De uitvoerende slagkracht kan worden geborgd met een stevig 
mandaat (waar relevant o.b.v. attributie) voor de directeur van de uitvoeringsorganisatie. 
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Voor schade en versterken adviseert het expertteam te kiezen tussen een GR en een ZBO, beide met 
rechtspersoonlijkheid. Van de onderzochte organisatievormen (GR, ZBO, reguliere afdeling/ 
departementaal onderdeel, agentschap, netwerkorganisatie, en ‘rechtspersoon sui generis’) zijn 
volgens het expertteam een GR en ZBO de (meest) adequate oplossingen. De andere 
organisatievormen voldoen, zoals nader beschreven in de toelichtende bijlage, bijvoorbeeld niet aan 
de criteria ‘onafhankelijk’ (in het geval van een reguliere decentrale afdeling of agentschap), 
‘regionale/ lokale zeggenschap’ (in het geval van een departementaal onderdeel), of ‘slagkracht’ (in 
het geval van een ZBO en GR zonder rechtspersoonlijkheid). Een rechtspersoon sui generis 
(vergelijkbaar met de Herinrichtingswet Oost-Groningen en Drentse Veenkoloniën) zou ook mogelijk 
zijn, maar omdat een GR en ZBO meer gangbaar zijn en met een ‘lex specialis’ kunnen voldoen aan 
de gestelde eisen, heeft dit niet de voorkeur van het expertteam.  

Voor zowel een GR als een ZBO heeft het expertteam de voorkeur deze vorm te geven met een ‘lex specialis’. Een 
publieke aanpak van schade en versterken, en de bijzondere situatie, vragen om nieuwe/ specifieke 
bevoegdheden en dus om een lex specialis. Daarnaast vraagt het criterium ‘onafhankelijk’ om het 
weghalen van de bevoegdheid van de minister (bij ZBO) of bestuur (bij GR) om individuele besluiten 
te vernietigen of werkwijzen op te leggen. Ook het attribueren van bevoegdheden aan 
bestuurscommissies en de directeur van de uitvoeringsorganisatie (beiden om onafhankelijkheid en 
slagkracht te borgen) vraagt om een lex specialis. Bij een ZBO kan een lex specialis bovendien voor 
een mate van betrokkenheid en invloed van de regio zorgdragen, bijvoorbeeld door een bepaalde 
samenstelling van het bestuur voor te schrijven. Een lex specialis kan bij een ZBO samenvallen met 
instellingswet, bij een GR vraagt het om een losse specifieke wet. 

Schade en versterken incl. koppelkansen bij een gebiedsgerichte versterkingsoperatie 

Bij een gebiedsgerichte versterkingsoperatie adviseert het expertteam om o.b.v. het criterium ‘regionale/ lokale 
zeggenschap’ een GR voor versterken op te richten. Deze situatie brengt grote veranderingen met zich mee 
in de openbare ruimte en voor inwoners van gemeenten en provincie. Daarmee is formele 
zeggenschap van lokale/regionale overheden van belang. Ook is gezamenlijke coördinatie van de 
inspanningen van de uitvoeringsorganisatie (zoals programmering) noodzakelijk. Volgens het 
expertteam kan dit het beste met een GR. Met een ZBO kunnen regionale overheden weliswaar 
gehoord worden, bijv. bij het benoemen van bestuurders of het vaststellen van kaders, maar hebben 
ze geen formele zeggenschap.  

Bij een gebiedsgerichte versterkingsoperatie adviseert het expertteam om o.b.v. het criterium ‘integraliteit’ schade 
en koppelkansen bij dezelfde GR onder te brengen. Naast de hiervoor beschreven samenhang tussen 
versterken en schade, hangen bij een gebiedsgerichte versterkingsoperatie visie en versterken samen 
omdat een deel van de maatregelen uit het toekomstperspectief operationeel samenvallen met de 
versterkingsoperatie (de koppelkansen). Visie en versterken hangen dan ook samen omdat het proces 
om te komen tot een gedragen visie op lokaal niveau samenvalt met het proces om te komen tot een 
versterkingsaanpak op lokaal niveau. 

Een GR lijkt in dit geval goed mogelijk omdat decentrale overheden dan bevoegdheden hebben op het gebied van 
versterken. Bij het oprichten van een GR hebben decentrale overheden bij voorkeur of mogelijk zelfs 
noodzakelijkerwijs specifieke bevoegdheden om in te brengen. Bij een gebiedsgerichte 
versterkingsoperatie kan het daarbij gaan om het vaststellen van gebiedsversterkingsplannen. Het 
delegeren van (voldoende) bevoegdheden maakt een GR slagkrachtig. Daarnaast lijkt de wet te 
impliceren dat het inbrengen van bevoegdheden wenselijk is (hoewel de wet dit niet specifiek lijkt te 
verplichten, en met een lex specialis altijd van deze plicht kan worden afgeweken).  

Schade en versterken bij beperkte en objectgerichte versterkingsoperatie 

Bij een objectgerichte versterkingsoperatie lijkt een GR voor versterken minder noodzakelijk/ gewenst. Het 
expertteam adviseert bij een objectgerichte versterkingsopgave de figuur van een ZBO nader uit te werken. Deze 
situatie brengt beperkte veranderingen in de openbare ruimte met zich mee. Gezamenlijke 
coördinatie van decentrale overheden lijkt daarmee niet noodzakelijk. Gemeenten willen dan ook 
geen objectgerichte bevoegdheden hebben of in deze situatie op andere wijze verantwoordelijkheden 
van de NCG overnemen. Het Rijk lijkt wel een logische partij om de verantwoordelijkheid te dragen. 
Natuurlijk blijft afstemming met provincie en gemeenten noodzakelijk en wenselijk, deze kan dan 
worden vormgegeven in de uitvoering en door bestuurders met een regionale achtergrond te 
benoemen in het bestuur van de ZBO (en evt. wettelijk te verplichten dat dat gebeurt). De 
maatschappelijke organisaties kunnen zitting nemen in een Raad van Advies. Deze situatie zou ook 
meer om een ‘overbruggingsperiode’ vragen dan om een bijna permanente ingreep, waarmee het zo 
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veel mogelijk voortzetten wat er nu is voor de hand ligt. Met een ZBO zou de transitie vanuit de 
huidige situatie dan ook kleiner zijn. Wat overigens niet wil zeggen dat dit qua tijd beperkter is.  

In deze situatie adviseert het expertteam om bij schade voor een ZBO te kiezen. Het Rijk lijkt de aangewezen 
partij om de verantwoordelijkheid voor schade te dragen, zowel qua bevoegdheden, als qua publiek 
financieel risico (voor zover dat er is). Daarbij biedt de manier waarop de TCMG georganiseerd is, 
handvatten voor het optuigen van een ZBO. Hierbij is het nodig dat de wettelijke bevoegdheden eerst 
zijn toegekend aan het Rijk, die deze vervolgens op afstand zet richting een ZBO.  

Bij een objectgerichte versterkingsoperatie adviseert het expertteam om o.b.v. het criterium ‘integraliteit’ 
versterken bij de ZBO van schade onder te brengen. Versterken en schade zullen ook nu samenhangen. 
Versterken zal meer lijken op de schadeafhandeling en samenhang in besturing en uitvoering lijkt nog 
steeds relevant. Bij een kleinere versterkingsoperatie is de behoefte aan integraliteit tussen visie en 
versterken door het ontbreken van koppelkansen wel beperkter. Er kan dan overigens nog steeds 
sprake zijn van een gebiedsgerichte aanpak in het kader van visie, zie vorige sectie. Eventueel zouden 
in de uitvoering van wijk- en dorpsvernieuwing o.b.v. visie zelfs versterkingsmiddelen in kunnen 
worden gebracht o.b.v. coördinatie, maar dat lijkt niet om formele besturing te vragen. 

Andere omstandigheden die de te kiezen organisatievorm kunnen beïnvloeden 

Als bestuurders inhoudelijk voor een geografisch breed IM (buiten Groningen) kiezen lijkt een ZBO noodzakelijk. 
Een geografisch breed IM laten besturen door een per definitie op één regio gerichte GR is niet 
logisch.  

Als het Rijk aanzienlijke financiële risico’s loopt (omdat zij deze niet kan afdekken in afspraken met NAM) dient 
dit mee te worden gewogen in de keuze tussen een ZBO en een GR. Deelnemers aan een GR zijn 
verantwoordelijk voor de financiën van de GR: als de uitgaven hoger zijn dan de beschikbare 
versterkingsgelden lopen alle deelnemers financieel risico. Gemeenten en provincie lijken niet bereid 
tot het lopen van financieel risico op het gebied van de programmakosten voor zowel schade als 
versterken. Aangezien zij de afspraken met NAM niet maken lijkt dat ook logisch. Het instellen van 
een GR voor schade en/ of versterken vraagt dan ook dat het Rijk (o.b.v. afspraken met NAM) 
zorgdraagt voor de volledige programmakosten. Als het Rijk (afhankelijk van afspraken met NAM) 
aanzienlijk financieel risico loopt is een GR daarmee vanuit het Rijk bezien mogelijk minder 
aantrekkelijk. 

Als bestuurders voor een ZBO voor schade kiezen en een GR voor versterken (of andersom) raadt het expertteam 
aan om een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie op te richten. Daarmee kan integraliteit in uitvoering 
worden vormgegeven, maar integraliteit in besturing niet. Bestuurders moeten zich bovendien bewust 
zijn van dat het aansturen van een uitvoeringsorganisatie door twee verschillende bestuurlijke 
vehikels in de praktijk veel nadelen zal kennen. De eventuele organisatievorm daarvan moet nog 
nader worden bepaald. 

VISIE, EXCL. EVT. KOPPELKANSEN MET VERSTERKEN 

Voor visie (excl. evt. koppelkansen met versterken) adviseert het expertteam de normale rolverdeling tussen Rijk, 
provincie, en gemeenten aan te houden. Het lijkt, zoals uitgewerkt in de toelichtende bijlage, mogelijk te 
zijn om de toekomstvisie met goede onderlinge afspraken, met behoud van de bestaande 
democratische legitimiteit, en veelal o.b.v. bestaande overlegstructuren, effectief vorm te geven. Wijk- 
en dorpsvernieuwing kunnen binnen deze vorm door gemeenten ter hand wordt genomen, gesteund 
door provincie en Rijk. Het gaat daarbij niet om de bij een grotere versterkingsopgave aanwezige 
koppelkansen tussen versterken en visie, aangezien die beter vanuit versterken te besturen zijn. 

Daarbij suggereert het expertteam om een convenant te sluiten. Een convenant is een geformaliseerde 
samenwerking tussen gemeenten, provincie, Rijk, en evt. derde partijen (zoals bedrijfsleven, 
woningcorperaties, kennisinstellingen) waarbij deelnemers geen bevoegdheden delegeren. Met dit 
convenant kunnen ook een overlegplatform en een programmabureau worden ingesteld. Het 
Nationaal Programma Rotterdam Zuid is hier een voorbeeld van.  
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