


versterking noodzakelijk is: herberekenen van de 1.588 aan de hand van de gewijzigde
inzichten. Waar de 1.588 de tweede tranche is, zou dit betekenen dat alles na de 1.467
opnieuw door de molen gaat. NAM kondigt aan te escaleren in het kader van de
samenwerkingsovereenkomst: een bijeenkomst van Schotman, Alders en de minister van
EZK/ . NCG geeft aan daar geen behoefte aan te hebben en dat gemaakte
afspraken gestand moeten worden gedaan. Als NAM wenst te escaleren ligt initiatief bij
de NAM om dit op korte termijn te organiseren.” (Merk op dat deze notulen een concept
van NCG zijn, waar NAM en CVW nog op moeten reageren alvorens het wordt
vastgesteld). (bijlage 4)

 
Toen we op 12 maart 2018 er met NCG niet zijn uitgekomen hoe we met de 1.588 om zouden
gaan in het licht van de gewijzigde situatie en onze zorg dat met de huidige aanpak de Meijdam
norm niet op tijd gehaald wordt, heeft NAM op 16 maart een mail gestuurd aan het Ministerie
om deze kwestie te bespreken met de Minister.
 
Wat NAM betreft kan er dus aan de kant van de NCG geen onduidelijkheid hebben bestaan over
1) het feit dat NAM geen goedkeuring heeft gegeven voor het maken van (onomkeerbare)
afspraken met derden en 2) dat NAM vanaf 1 februari 2018 heeft aangeven dat de beslissingen
van de Minister waarschijnlijk tot een andere aanpak moeten gaan leiden.
 
Er zijn in de afgelopen maanden meerdere gesprekken geweest tussen NAM en NCG over de
1.588 batch. NAM heeft zich hierbij altijd constructief opgesteld. Besluitvorming, in lijn met de
kaders, heeft echter niet plaatsgevonden. NCG bevestigt dit nu ook in een mail van vanochtend
waarin hij aangeeft dat gesprekken die er geweest zijn met bewoners/eigenaren onder
voorbehoud hebben plaatsgevonden. Het verbaast NAM dat er voor 961 woningen al een
principe akkoord is met bewoners/eigenaren over de versterkingsoplossing zonder dat NAM
goedkeuring heeft gegeven aan een voorlopige begroting (zie bijlage 5). Dit is niet in lijn met de
procesafspraken gemaakt in de kaders.
 
Met vriendelijke groet,
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Nationaal Coördinator 
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Behandeld door 

Datum 

14 november  2017 

Kenmerk 

NCG / 17164551 

Kopie aan 

Bijlage(n) 

1. Algemeen

In het Meerjarenprogramma ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-

2012’ (MJP) en het addendum daarop van 30 juni 2017 is beschreven op welke

wijze met de versterkingsopgave wordt omgegaan. In het MJP is vastgelegd dat er

binnen vijf jaar voor 22.000 grondgebonden woningen (CC1B) en 1.500 andere

gebouwen (CC2/CC3) in de kern van het risicogebied beoordeeld moet worden of

deze voldoen aan de vastgestelde veiligheidsnorm 10-5.1

Deze notitie geeft een beschrijving van de afspraken die er tussen NCG en NAM 

zijn gemaakt over de doelstelling, rolverdeling, de financiële kaders, het 

toepassen van alternatieven en verantwoordelijkheden.  

Doelstelling versterkingsopgave  
Inwoners van Groningen moeten net zo veilig kunnen leven en wonen als 

inwoners in de rest van Nederland. Het doel van de versterkingsopgave is om een 

situatie te bereiken dat alle gebouwen in het risicogebied voldoen aan de 

hierboven genoemde veiligheidsnorm zoals deze in het MJP is vastgelegd.2 

Maatregel om doelstelling te bereiken 
Wanneer een gebouw niet voldoet aan de veiligheidsnorm, moeten er maatregelen 

worden genomen om ervoor te zorgen dat dit wel het geval is. Hoofdregel is dat 

dit zal plaatsvinden door het gebouw bouwkundig te versterken.  

1 In Nederland worden normen gehanteerd voor hoe sterk een huis moet zijn. De sterkte 

van een huis wordt gebaseerd op de kans op overlijden van de bewoners. De gehanteerde 

norm voor nieuwbouw in Nederland is een kans op overlijden van 1 op 100.000 per jaar (10-

5). In het MJP is vastgelegd dat een gebouw versterkt moet worden als deze niet aan de 

norm 10-5 voldoet.  
2 In het MJP is de beleidskeuze gemaakt dat de opgave buiten de kern van het risicogebied 

zo snel mogelijk, maar pas na afronding van inspectie en beoordeling van de opgave binnen 

de 0,2 PGA-contour, wordt opgepakt. Tenzij nieuwe inzichten ten aanzien van risico’s 

noodzaken dat hier tussentijds moet worden begonnen. Het werkingsgebied van dit 

afwegingskader is van toepassing op het volledige risicogebied. 
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Omschrijving Verslag Strategisch Overleg Versterken NCG NAM CVW 1 

februari 2018 
Voorzitter H. Alders (NCG)
Vergaderdatum en -tijd 1 februari 2018, 15.00 uur - 16.30 uur
Locatie NCG Groningen
Aanwezig  (NAM),  (NAM),  (NAM),

 (CVW),  (CVW),  (NCG), 

 (NCG) ,  (NCG)  (NCG).
Afwezig -
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Datum 

119 april 2018 

Kenmerk 

NCG / 18019835 

Kopie aan 

Bijlage(n) 

Agendapunt Afspraak Wie Deadline 

1. Opening en 

mededelingen 

Geen mededelingen. 

2. Verslagen 
operationeel 

overleg Versterken 
9 en 16 januari 
2018 ; Strategisch 

overleg Versterken 
20 november 2017 

• Verslagen operationeel overleg 9 en 16 januari zijn akkoord.

• Verslag Strategisch overleg 20 november 2017 is akkoord.

3. Opvolging 
werkbespreking 
Versterken van 18 

januari 2018  

Verslagen operationeel en strategisch overleg 18 januari zijn 

akkoord.  

4. Voorlopige 

begroting ‘1467’ en 

aanzet voorlopige 

begroting ‘1588’  

(n.a.v. afspraken 

werksessie 18 

januari) 

NCG presenteert (powerpoint en uitgedeeld op papier) de 
voorlopige begrotingen ‘1467’en ‘1588’, zoals uitgewerkt op basis 

van de Kaders Versterken.  

Begroting ‘1467’ 

Op basis van de toelichting en voorbereiding in het operationeel 
overleg Versterken (OOV) worden de volgende afspraken gemaakt. 

Afspraken: 
• NAM gaat akkoord met de afspraken die in het Operationeeel

Overleg zijn gemaakt over de 1467 en dus met de uitkomsten
van de gekozen Engineering methode en daaruit voortkomende

VA’s. De resultaten daarvan zijn in versterkingsadviezen
verwerkt en kosten zoals gecatalogiseerd in de bijgevoegde
stukken. Op basis hiervan worden er gesprekken gevoerd met
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de nog overgebleven 477 woningen van de “1467” Na afloop 
van de gesprekken worden definitieve scopes vastgesteld, die 

per project worden goedgekeurd en vertaald in een 
bouwbudget (depot) volgens de NOA -structuur (blauwe 
blokken) 

• NCG deelt met NAM de achterliggende specifieke informatie 
t.b.v. de interne besluitvorming NAM. NAM geeft aan dat 
formele goedkeuring, gezien de hoogte (124 mln) met de 
aandeelhouders moet worden besproken. 

• NAM gaat akkoord met het onder punt drie van de bijgevoegde 
stukken gevraagde aanvullend budget van 90.730 Euro voor 
twee woningen 

• NAM verstrekt de workorder  t.a.v. de  voor de individuele 
projecten onder opvolgingen en het in uitvoering brengen van 
de 477 woningen zoals vermeld in de bijgevoegde stukken uit 

de batch 1467 adressen met een work order per project aan 
CVW; CVW zal de projecten stuk voor stuk in de markt zetten 
in lijn met de uitbestedingsstrategie van CVW in de rol van 
uitvoeringscoördinator.  

• De uitbestedingsstrategie wordt in het operationeel overleg 
besproken.  
 

NCG: 
• De huidige voortgang van de engineering maakt opnieuw 

duidelijk dat het expertsysteem hoge prioriteit nodig heeft. Uit 

de workshop blijkt dat we dicht bij het punt zitten van ‘meters 
maken’. Hoe maken we dit tot een succes? Zo spoedig mogelijk 
een doorstart maken met een pilot project voor 1000 objecten. 

• Komende weken helderheid geven over beschikbaarheid van 

middelen en mensen.  
 
NAM: NAM wil net als NCG z.s.m. deze pilot opzetten onder 

aansturing van de NCG. Mogelijkheden voor financiering kunnen 
worden verkend.   

 

 
Begroting ‘1588’ 
 
NCG: 

• Dit is per gebied in kaart gebracht (Appingedam, Delfzijl, Ten 
Boer).  

• De totale voorlopige begroting wordt geschat op 437 miljoen 

Euro.  
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• De “drie technische issues” hebben maar weinig invloed op dat 
bedrag. 

 
NAM: 
• Bij de ‘1467’ gaan we volle kracht vooruit, bij de ‘1588’ niet.  

Dit is niet vanwege de kaders o.i.d., maar vanwege de 
winning: de productieverlaging naar 12 miljard m3 (advies 
SodM) verandert de situatie voor NAM waarbij het doorzetten 
van de 1588 in een ander daglicht komt te staan.  

• De productieverlaging heeft ook een effect op de NPR. De 
seismische dreiging wordt lager, we vatten het op als een 
gewijzigde omstandigheid.  

 
NCG: 
• NCG leest het SodM-advies anders.  

• Het signaal van NAM is desondanks helder. 
• Het gesprek over de 1588 maken we af, zodat de feiten op 

tafel komen in het operationeel overleg. Vervolgens kan daar 
een besluit over genomen worden. Het is van belang dat er een 

uitkomst richting bewoner komt voor half februari.  
 
NAM: NAM wil ook geen vertraging, werkt graag mee aan een 

eindoplossing en betaalt daar ook aan mee. Het is wenselijk om de 
maatregelen zoveel mogelijk te koppelen aan regionale 
verbeteringsplannen, bijv. dat de wijk Delfzijl-Noord beter als 

onderdeel van stadsvernieuwing wordt herbouwd, dan als bestaand 
verouderd woonconcept bestendigd door versterken. NAM kan dan 
(een deel van) de kosten daarvoor beschikbaar maken, waarmee 
de gemeente een eigen projectontwikkeling kan starten en 

financieren. In dit licht zijn andere VA’s uit de “1588” misschien 
ook in toekomstplannen om te zetten. 
 

CVW: CVW vraagt aandacht voor het tempo, gezien de acties die er 
nodig zijn voor de uitvoering. 
 

Afspraken: 
• NCG/allen gaat aan het werk met het signaal van NAM t.a.v. de 

1588.  
• De 1588 in het operationeel overleg (OO) afmaken voor 

goedkeuring in strategisch overleg.  
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5.  I&E-Q2 2018 

(conceptbrief aan 

Maatschappelijke en 

Bestuurlijke 

Stuurgroep, ter 

informatie)  
 

NCG: bijgevoegd is de brief  (Addendum op MJP-brief) zoals 
verzonden naar de beide stuurgroepen. Deze brief is ook in detail 

besproken: het mandaat voor het gehele jaar 2018 is akkoord. 
Voorgesteld is om na Q1 de inspecties voor Q2 door te zetten. Het 
besluit over Q3 en Q4 wordt later genomen.  

 
NAM: 
• Stoppen met inspecties zou een PR-probleem opleveren. 
• Snelheid is van belang: geen zaken op de plank laten liggen, 

bewoners niet te lang in onzekerheid laten. 
• Wel zorgen over het “stuwmeer” van inspecties die moeten 

wachten op engineering. 

• Welke rol kan GSAT in 2018 spelen? 
 
NCG: 

• Hopelijk heeft de GSAT-pilot een impact op de Engineering en 
uitvoeringswerkvoorraad van de komende kwartalen.  

• Tevens komen (binnen 1-2 maanden) versnellingsvoorstellen 
vanuit de engineersbureaus.  

• Bewoners zouden daardoor niet meer een half jaar op een 
versterkingsadvies moeten wachten.  

 

  

6. Afstemming 
Communicatie  

(mondeling) 
 

NCG: de communicatie van de resultaten van de inspecties met de 
bewoners, vindt nu plaats. 

 
NAM: er spelen momenteel veel zaken (schadeprotocol, WAG, 
leveringsgaranties, winningsniveaus et cetera) , waarover NAM of 
Shell zal communiceren.  

 

  

7. Schade 

 
Stand van zaken 
Schade (mondeling) 

 

NCG:  

• Welke afspraken moeten er hier nog worden gemaakt? Er zijn 
circa 6.000 lopende zaken. Hiervan zitten circa 4.000 in het 
normaal proces en 2.000 in het buitengebied.  Er zijn ongeveer 

1.750 gevallen bij de arbiter en ongeveer 900 bij de contra.  
• De afspraak is gemaakt, dat NAM deze zelf afwikkelt vóór 1 juli 

2018. Welke middelen heeft NAM hiervoor gereserveerd 
bovenop de aansprakelijkheid? Is dit 100 miljoen (schone lei 

van 50 miljoen plus 50 miljoen hier bovenop)? 
 

NAM: Er is een plus van 50 miljoen bovenop de aansprakelijkheid,. 

Er is dus geen overlap tussen de middelen voor schone lei en de 
extra middelen die nu beschikbaar zijn gemaakt. Daarmee wordt 
ruimte geschapen om voor alle openstaande gevallen een redelijk 

  

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 5 van 6 
 

Nationaal Coördinator 

Groningen 

 

 
Ons kenmerk 

NCG / 18019835 

 

eindbod te doen, maar dat zal niet separaat worden verwerkt in de 
individueel aangeboden vaststellingsovereenkomsten. 

 
NCG: 
• NAM/CVW dient niet ‘bovenop’ de bewoners te zitten, bewoners 

moeten niet onder druk gezet worden om het aanbod te 
accepteren.  

• NCG heeft met arbiter gesproken: de 1750 gevallen worden 
zeer beïnvloed door schikkingsvoorstellen in het kader van de 

extra 50 miljoen.  
• Overdracht zaken bij NCG-casemanagers aan NAM/CVW. Alle 

gevallen een oplossing aanbieden vóór 1 juli 2018.  

• Ook de stuttenlijst moet onderdeel zijn van de openstaande 
zaken waarvoor oplossingen nodig zijn.  

• De nieuwe commissie doet ook nieuwe gevallen, die gaan op 

19 maart naar RVO. Hoe de overdracht van NCG naar RVO 
doen van de ondersteuning en huisvesting van de arbiter (nu 
verzorgd door NCG)? 

• Commissie Bijzondere Situaties gaat nu niet over, uiteindelijk 

wordt die wel geïntegreerd. Deze wordt nu facilitair 
ondersteunt door NCG, ook in één keer over op 19 maart?  

• Hier de komende dagen keuzes maken.  

• Het signaal vanuit het gebied is duidelijk: veel bewoners willen 
naar het nieuwe systeem (zowel complexe gevallen, bijzondere 
situaties, arbiter, oud bij CVW). Alles waar geen definitieve 

uitspraak is, komt opnieuw aan de orde (definitieve uitspraak 
wil zeggen gesloten met wederzijds goedvinden; eenzijdig 
sluiten van dossiers kan niet). 

• Het Rijk/RVO is nu aan zet. Het is niet meer de 

verantwoordelijkheid van NCG. Dus als er vragen zijn, kan men 
daar terecht. De kwartaalrapportage is de laatste rapportage 
vanuit de NCG over schade.  

• NAM wikkelt de 6.000 dossiers af. Een deel zal instemmen met 
het aanbod, een ander deel wil de procedure door. Over dat 
laatste is nog onvoldoende nagedacht. Bij het overdragen van 

de dossiers, de stand van het moment vastleggen, sluiten, en 
de bewoner informeren.  

• Het voorstel is tevens, om op korte termijn alle dossiers door 
te lopen zodat bewoners snel een aanbod krijgen. Dus een dag 

organiseren met NCG en NAM CVW: alle dossiers doorlopen en 
per dossier een voorstel doen. Liefst voor 19 maart, dan is er 
geen overdracht nodig.  
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NAM: 
• NAM handelt af of doet een redelijk aanbod (50 miljoen is 

hiervoor gereserveerd). 
• NAM verleent alle medewerking aan het goed opzetten van 

RVO en steunt CVW bij de overgang van mensen en middelen 

naar RVO, maar dat wordt separaat zonder NAM tussen CVW 
en RVO besproken. 

• Alle dossiers in één dag doornemen zou ook ons idee zijn, 
akkoord met deze pragmatische aanpak. Graag een focus op 

snel zaken afdoen.  
 
NCG: 

• Tevens alvast nu agenderen (en later bespreken): PGSS 
Programma Groninger Schuren en Stallen. Dit is een 
ingewikkelde coproductie van NCG NAM en CVW. We moeten 

voorkomen dat het geheel stilvalt door het nieuwe systeem. 
• Ook in werking zetten: de schade kan vergoed worden in 

natura, door de rekening van de aannemer te betalen, en de 
derde optie is ontzorgen. Deze derde optie is nog niet geregeld. 

De nieuwe commissie kan hier CVW een opdracht in geven (als 
de commissie dat wil).  

 

8. Rondvraag  Geen opmerkingen.   

 

 



Omschrijving Verslag strategisch overleg Versterken NCG NAM CVW 

12 februari 2018 
Voorzitter H.Alders
Vergaderdatum en -tijd 12 februari 2018, 15.00 uur - 16.00 uur
Locatie NCG Groningen
Aanwezig  (NAM),  (NAM),  (CVW),

 (NCG),  (NCG) ,  (NCG) en

 (NCG).
Afwezig  (NAM),  (CVW).

Pagina 1 van 5 

Nationaal Coördinator 

Groningen 

Behandeld door 

 

@nationaalcoordinator

groningen.nl

Datum 
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Kenmerk 
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Kopie aan 

Bijlage(n) 

Agendapunt Afspraak Wie Deadline 

1. Opening en 

mededelingen Schade 

NCG: 

• N.a.v. het nieuwe schadeprotocol stoppen we met het
operationeel overleg Schade en het Strategisch Overleg Schade.
In het vervolg wordt over schade direct gerapporteerd aan de
minister door RVO.

• Complexe gevallen overdragen kan op meerdere manieren: de
casus overdragen of nog een dag organiseren om alle casussen
door te lopen (die dag is inmiddels gepland).

• Vergeet de aanpak t.a.v. stutten en de positionering van PGSS
niet.

• Er is nog een gesprek met de arbiter gepland voor de

afhandeling van de zaken die daar liggen.
• De brief NAM/Schotman aan minister en Commissaris van de

Koning bevat een passage over bijzondere situaties (10 miljoen).
Maar die bijzondere situaties (CBS) gaan nog niet over, die staan

in deze fase er nog buiten. Hoe dit operationeel maken? Wordt
de commissie bijzondere situaties al overgedragen op 19 maart?

NAM: Focus op afhandeling van oude schadegevallen. Positie CBS is 
niet tot in detail besproken met EZK en er is geen haast om dit naar 
publiek te brengen. Goed doordenken van consequenties is 

inderdaad zeer noodzakelijk. 
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NAM op afstand 
NCG:  

• De Samenwerkingsafspraken aanpassen: schade en complexe 
schade vervalt. In het verlengde daarvan ligt NAM op afstand 
(NOA).  

• Per 1 juli is de aansturing van CVW door NCG een feit. Dit 
vastleggen of niet? Is NOA geëindigd bij de laatst gesprekken in 
december of is er inmiddels meer? 

 

NAM: NAM wacht overleg aan de ‘tafels van Wiebes’ af. 
 
NCG: 

• NOA is niet geagendeerd bij de tafels, NOA is tot op heden niet 
besproken aan de bestuurlijke tafel. 

• De afspraak van december als uitgangspunt nemen?  

• Bij ons stokt het niet, bij NAM stokt het ook niet, waar dan wel? 
• Is NOA ‘no regret’ of niet? 
 
NAM: 

• NAM neemt contact op met het Rijk. 
• Wat NAM betreft, is er alleen de mogelijkheid dat we de stap 

naar NOA overslaan indien we naar een publiek fonds gaan. Een 

publiek fonds zal direct met de aandeelhouders worden 
afgesproken. Maar dat publiek fonds is er niet, dus NOA is de 
eerstvolgende stap.  

 
Afspraken 
• NCG gaat door met gesprekken over NOA.  
• NAM dringt bij Rijk aan op agendering bij de ‘tafels’.  

 
 

Versterking 

 
NAM:  
• T.a.v. versterking ligt de sleutel bij het bestuur.  

• De productie omlaag heeft in de visie van NAM impact op 
dreigingskaart, en dus ook impact op de versterking. Daar wil 
NAM het graag over hebben vóórdat we grote 
versterkingsopgaven en -processen vaststellen.  

• Tijdslijn: NAM wil niet vertragen, maar de verstandige dingen 
doen. Bijvoorbeeld Delfzijl: bouw geen nieuwbouwwijk op de 
verkeerde plek; NAM praat graag over een alternatief. In het 

algemeen de prikkel doorbreken dat hoe groter de 
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versterkingsopgave is, hoe meer de andere zaken meeliften. Dat 
werkt niet in een regio met krimp.   

 
NCG: 
• Er zijn twee stromingen t.a.v. de versterkingsoperatie en de 

bredere gebiedsopgave (welke van de twee is leidend?). 
• NAM gaf vorige keer aan t.a.v. 1588, hierover na te denken 

n.a.v. het rapport van SodM.  
• Hoe dit aanpakken? En hoe verhoudt zich dit tot de uitvoering? 

In het operationeel overleg bespreken: welke delen oppakken, 
deel van de scope, zonder dat je in allerlei dilemma’s terecht 
komt. Die spanning zal er blijven. 

• Er is bij bewoners al aangekondigd, dat met hen het 
versterkingsadvies besproken zal worden.  
 

NAM: 
• Er liggen vragen op vele tafels. Dit is niet in een paar weken 

opgelost. 

• Meijdam nog eens doorlopen: ‘hoe omgaan met 

risicomethodiek’? Kijken naar zowel de parameters t.a.v. 
veiligheid, als de parameters t.a.v. schade. Acceptabel zijn van 
schade, meer dan pure veiligheid. Dit komt ook terug in de NPR.   

 
Afspraken: 
• Elkaar niet verrassen.  

• Beslissen over de tijdslijn. Morgen in het operationeel overleg de 
route voor de totale scope bespreken en afronden over uiterlijk 3 
weken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO 13 

feb 

2. Verslagen 
operationeel 

overleg Versterken  

Verslagen operationeel overleg 23 en 30 januari zijn akkoord.  

 

  

3. Inspectie en 

Engineering  

(memo CVW) 
 

CVW deelt uit ‘Gebiedsgerichte Inspectie & Engineering planning 

Scope Q1 2018 en  Scope Q1234 2017 rapportagedatum 08-02-

2018’ en licht dit toe: 

• Inspecties: 600 uitgebreide inspecties plus 800 daarna. Het 

tempo wordt hoger, maar het kan en moet sneller. Met name de  

tijd inkorten van kennismakingsgesprek (inspectieteam plus 

bewonersbegeleider NCG) en concrete acties. De planning van 

de inspecties gaan we halen.  

• Engineering: hier zijn we achter op schema. Dit ook versnellen. 

Een belangrijke korte route kan zijn: vroegtijdig inzetten op 
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nieuwbouw in plaats van langdurig rekenen.  

 

NCG:  

• Het is inderdaad niet goed om ‘tot het einde van het VA’ te 

rekenen, als je al weet: ‘het wordt slopen’.  We zijn echter nog 

niet zover. 

• Vanuit Calvi plus het Nieuw-Zeelands team wordt gewerkt aan 

versnellingsmaatregelen. NCG verwacht half februari een 

voorstel van CVW t.a.v. implementatie van deze maatregelen: 

bespreken in het operationeel overleg van 20 februari. 

 

CVW: wat voorligt, is overigens de puur kwantitatieve doorrekening 

zonder deze maatregelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OO 20 

feb 

4. Stand van zaken 

uitvoering ‘1467’  

(mondeling) 
 

NCG: Het doel is zoveel mogelijk van de ‘1467’ in uitvoering te 

hebben per 1 april (anders wordt het 1 oktober). Dit jaar alle 
resterende 400 in uitvoering (tenzij een bewoner dat niet wil). 
 

NAM: De uitvoering kent enkele bijzondere situaties, zoals in ’t 
Zandt, corporatiewoningen en zorgvastgoed.  
 
CVW: Het gaat om de ‘most clean start’ per gebied. Er zijn altijd 

afwijkende situaties.   
 
NCG: Overigens moeten we hierover helder communiceren: praten 

over ‘1467’ kan het misverstand oproepen dat de totale batch van 
1467 nog moet starten. We praten over ‘1467’, terwijl het gaat om 
de laatste 400. 

 

  

5.  Afstemming 
Communicatie  

(mondeling) 
 

NCG: Vanaf 19 februari zijn er weer bewonersbijeenkomsten.  
 

NAM: NAM zal in de media reageren op de opmerkingen van Plegt 
Vos (Bedum) dat NAM de vertragende factor is.  
 

  

6. Rondvraag NEN-commissie 
NAM: NCG heeft aangeven dar er niet voldoende budget is voor de 

NEN-commissie; wat is het vervolg? 
 
NCG: er is een brief in concept gereed met de reactie van NCG op 

NAM (brief kan gedeeld worden).  Per onderwerp wordt hierin 
aangegeven: ‘in proces’ of  ‘geen geld beschikbaar’.  NB: de NEN-cie 
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accepteert vanwege haar onafhankelijkheid geen opdrachten, het 
gaat om afspraken. 

 
Tijdelijke huisvesting 
CVW: er is een memo over de kaders tijdelijke huisvesting 

toegezegd in het operationeel overleg. Het versiebeheer is 
onduidelijk.  
Afspraak: dit wordt afgehandeld in het operationeel overleg morgen.  
 

Vragen waardedaling 
NAM: in het Kamerdebat gaf de minister aan dat  er een commissie 
van wijzen komt. Dat lijkt ook ons de juiste route. In de tussentijd 

aan de slag met WAG en woningcorporaties 
 
NCG: er is vorig jaar een critical review met alle gezaghebbende 

partijen geweest. Gebruik dat eindrapport: het is van belang dat 
individuele wetenschappers boven het eigen model uitkomen en tot 
een werkbare consensus komen (al kost dat tijd).  

 

 

 

 

 

 

OO 13 

feb 
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Kopie aan 

Bijlage(n) 

Agendapunt Afspraak Wie Deadline 

1. Opening en 

mededelingen 

Geen mededelingen. 

2. Verslagen 
strategisch overleg 
Versterken 1 en 12 

februari 2018 

Verslagen zijn vastgesteld, met daarbij de volgende aanvulling (de 

twee onderstreepte passages) op het verslag van 1 februari 

(agendapunt 5, I&E-Q2 2018): 

“NCG: bijgevoegd is de brief  (Addendum op MJP-brief) zoals 
verzonden naar de beide stuurgroepen. Deze brief is ook in detail 
besproken in de stuurgroepen: het mandaat voor het gehele jaar 

2018 is akkoord in de stuurgroepen (dus instemming met het 
vasthouden aan de doelstelling van 5.000 (cc1b) + 300 (cc2/3) 
inspecties voor 2018). Voorgesteld is om na Q1 de inspecties voor 

Q2 door te zetten. Het besluit over Q3 en Q4 wordt later genomen.” 

3. Verslagen OO 

Versterken 20 en 
27 februari 2018  

Verslagen zijn vastgesteld. 

4. Besluitvorming 
1588 en voorstel 
1581 

(powerpoint 
presentatie) 

NCG licht de powerpoint presentatie toe. De presentatie is 

gezamenlijk voorbereid met  ( /NAM, /NAM, en 

/CVW, CVW/ ).  

Het betreft: 

1. 1588 scenariokeuze

2. 1581 scenariokeuze

3. middelen en inzet voor de leercurve 2017 NPR

306d

10.2.e

10.2.e 10.2.e 10.2.e
10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.

10.2.e
10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e
10.2.e 10.2.e
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NAM: 

• Scenario 3 (dit scenario betreft doorgaan met Opwierde Noord 

en Delfzijl Noord, Overschild en Ten Post nader beschouwen met 

NPR 2017) lijkt het meest aantrekkelijke scenario m.b.t. 1588.  

• De scenario’s worden verder niet besproken. 

• NAM wenst echter geen besluit te nemen over de 1588 en 1581 

omdat er in haar visie rekening moet worden gehouden met een 

mogelijk besluit tot vermindering van de gaswinning en de tafels 

van Wiebes. Dat betekent een reductie van kosten en omvang 

van de operatie. 

 

NCG:  

• Eind Q2 =9500 inspecties achter de rug. Ongeveer 4500 

(1467+1588+1581) zijn geïnspecteerd op NPR 2015. Iedereen 

weet dat de 1588 er zijn: daar moet je een besluit over nemen. 

Ten aanzien van de 1588 zijn we al te laat met het informeren 

van de mensen, bijvoorbeeld in Delfzijl. Dat had al in januari 

gemoeten. 

• Versterkingsadviezen 1581 komen in mei/juni en rond de zomer 

de eerste resultaten op basis van NPR 2017. Na Q2 hebben we 

3260 + 2500 op NPR 2017 (1250 per kwartaal).  

• Als er wijziging van moment van vastklikken van de NPR – bij 

bijvoorbeeld start engineering – is dat alleen te overwegen als 

dat vooraf met bewoners is afgesproken. Dat kan op zijn vroegst 

in het derde kwartaal 2018. 

 

NAM:  

• Het voorstel is nu I&E voor zo’n drieduizend woningen op basis 

van de NPR 2015 (1588 en 1581). Echter, gezien het 

afbouwscenario en nieuwe inzichten, is versterking voor veel 

woningen mogelijk overbodig en duur. Er zijn namelijk recente 

uitkomsten van de HRA-analyse die NAM heeft gedaan, die dit 

ondersteunen.  

 

NCG:  

• De HRA-analyse is een nieuw argument. Hoe kan dat? De 

scenario’s die nu voorliggen, zijn wekenlang gezamenlijk 

voorbereid. De afspraak was een ordentelijk proces waarbij alles 

op tafel zou komen. Onbegrijpelijk dat dit nu pas en op dit 

moment op tafel wordt gelegd. 

• Dat laat onverlet dat we graag de nieuwe HRA-gegevens zien 

zodat kan worden doorgrond wat de argumentatie is die wordt 

gevoerd door NAM.  

• Het proces voor wijziging is: KNMI vragen om een nieuwe kaart, 

de NCG legt deze kaart voor aan de NEN, de NEN bekijkt het 

effect op de NPR.  
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• Er is geen effect op de KNMI-kaart te verwachten omdat deze 

deterministisch is. Halvering van de productie leidt tot 10-4 (zie 

het SOdM-advies). Dat leidt dus niet tot een andere conclusie; er 

moet geïnspecteerd worden en op basis daarvan wel of niet 

versterkt worden.  

• De gedachte dat op basis van een NAM-kaart een besluit met 

deze vergaande gevolgen en het niet nakomen van afspraken 

kan worden gestoeld, is onverstandig. 

 

NAM: 

• NAM vindt scenario drie ook aantrekkelijk. De ‘plussen’ 

verstandig uitgeven.  

• Met Delfzijl over de plussen spreken: verduurzaming, een 

gedeelte van de wijk verplaatsen. 

• De HRA-analyse is belangrijke informatie voor de bestuurlijke 

tafel: waar wil je je geld aan uitgeven? Graag de HRA laten zien 

aan de NCG. 

• Er zijn ideeën voor snelle afbouw van de winning (12bcm en dan 

gelijkmatig winnen, of 12 bcm en dan verder afbouwen).  

• NAM stelt voor de scenariokeuze uit te stellen tot het eind van de 

maand vanwege 1. productie-afbouw en 2. het feit dat de 

bestuurlijke tafels een besluit nemen.  

• Minister stuurt eind van de maand brief. Het is zorgvuldig te 

wachten op het besluit t.a.v. gaswinning, voordat je een keuze 

maakt voor scenario 1, 2, of 3.   

• Het is cruciale informatie dat leidt tot slechts een paar weken 

uitstel en een minder omvangrijke en kostbare versterking. 

 

NCG: 

• Een brief over gaswinning is iets anders dan het besluit over 

gaswinning; het gaswinningsbesluit is pas in oktober. Dat gat 

tussen nu en oktober is groot.  

• De gemeenten en woningcorporaties kunnen niet tot oktober 

wachten. Maar belangrijker is dat de communicatie naar 

bewoners moet plaatsvinden (mijn huis is geïnspecteerd, wat 

nu? Niks), dat had al in januari gemoeten.  

• Er is geen model waarin op afzienbare termijn de gaswinning 

echt omlaag gaat. Het effect op daling van bevingen duurt 

wellicht jaren (de kans dat de beving groter dan 3,6 is, is dan 

misschien 16%) en om daarop te willen anticiperen is iets wat 

enkel een politiek besluit kan zijn.  

• Het voorstel van NAM is dus dat we anticiperen op een mogelijk 

voorgenomen besluit en het risico accepteren. 
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NAM:  

• Kunnen we nog een paar/drie weken wachten? Is NCG bereid om 

mee te werken? 

 

NCG:  

• Het antwoord is nee, NCG is niet bereid te wachten. De 

gemaakte afspraken met bewoners, maar ook tussen NAM en 

NCG en het beleid van het meerjarenprogramma wordt hiermee 

teniet gedaan. Daar kan geen sprake van zijn.  

• Als NAM hieraan vasthoudt rest NCG niets anders dan dat NCG 

meldt aan overheden, maatschappelijke organisaties en de 

betrokken bewoners dat NAM niet bereid is om de gemaakte 

afspraken na te komen, NAM werkt niet mee aan de volgende 

stap. 

 

Conclusies:  

• NAM is niet akkoord met het voorgestelde scenario voor de 

1.588 en het voorstel voor de 1581 en geeft NCG geen ruimte 

om conform gemaakte afspraken te communiceren met de 

bewoners. Eerst zicht op de afbouw van de winning, zodat de 

vraag beantwoord kan worden of en zo ja welke versterking 

noodzakelijk is: herberekenen van de 1.588 aan de hand van de 

gewijzigde inzichten. Waar de 1.588 de tweede tranche is zou dit 

betekenen dat alles na de 1.467 opnieuw door de molen gaat.  

• NAM kondigt aan te escaleren in het kader van de 

samenwerkingsovereenkomst: een bijeenkomst van Schotman, 

Alders en de minister van EZK/SG Camps. NCG geeft aan daar 

geen behoefte aan te hebben en dat gemaakte afspraken 

gestand moeten worden gedaan. Als NAM wenst te escaleren ligt 

initiatief bij de NAM om dit op korte termijn te organiseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z.s.m. 

5.  Inspectie en 

Engineering  

(sheets CVW) 
 

Toelichting CVW: 

• Er is sprake van vertraging. De planningsissues worden morgen 

in het OO besproken (bureaus hebben niet de beloofde 

capaciteit, duur validatie-inspectie). Aan het eind van het tweede 

kwartaal zijn we weer op koers.  

• Versterkingsadviezen: aantallen fluctueren per week. Hoe 

versnellen in de lopende engineering? Issues: capaciteit en 

kwaliteit (minder reviews) van bureaus. De zorggebouwen zijn 

wat complexer.  

 

NCG: 

• Wordt hierover gerapporteerd? Hoe acteert NAM als 

contractpartij van CVW, wordt CVW in staat gesteld om het werk 

te doen? Dit wordt allemaal gedaan op NPR 2015.  
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NAM: 

• NAM zal niet de huidige uitvoering frustreren. Doorgaan met 

huidige uitvoering totdat hier of elders een ander besluit is 

genomen. 

 

CVW: 

• Nu de discussie voeren hoe we de aanpak kunnen 

vereenvoudigen? 

 

NCG: 

• Leren van de 1588, en de geleerde lessen toepassen op de 1581.  

• Besluitvorming gaat tijd kosten, gelet op voorgaande discussie.  

• Effect van NPR 2017: NAM neemt aan dat dit leidt tot 

vermindering van versterking in de komende jaren.  

• Met bewoners is gecommuniceerd  ‘met deze bril kijken we’, 

dezelfde NPR-versie van inspectie tot en met versterking.   

• SodM hanteert grenswaarden 10-4 10-5 voor versterking. Er zijn 

na-ijleffecten (vergelijk mijnbouw Limburg; loket is sinds 1968 

nog steeds open).  

• Denkbaar is in Q3Q4 veranderingen door te voeren: daar is 

ruimte m.b.t. aankondiging bewoners en ruimte t.a.v. tegen 

welke achtergrond engineeren. 

Het is legitiem om ruimte voor deze discussie te maken. Maar 

dan met een serieus voorstel, niet in 1 maand. Serieus voorstel 

kaart in 2017 en gesprek voeren. T.a.v. de 1588 is het niet 

realistisch.  

 

NAM: 

• NAM heeft nu geen pasklaar alternatief. Maar de huidige 

versterking is niet proportioneel met de dreiging. 

• Het is wellicht lastig in de communicatie, maar een paar weken 

uitstel kan. Wachten op uitspraak minister.  

• Indien huis niet gesloopt, wel bijdrage voor bewoner of gebied à 

la scenario 3. Bijdrage meerdere partijen, meer dan strikte 

aansprakelijkheid.  

• Er ligt materiaal op basis waarvan je kan besluiten. Wat heeft 

NCG nodig? 

 

NCG: 

• We hebben nog niks. Zodra er materiaal ligt, dan alle creativiteit. 

Maar eerst materiaal van echte huizen, meerdere types, door het 

hele gebied heen.  Nu is er bijvoorbeeld verschil tussen bureaus 

t.a.v. effect van NPR 2017 op doorrekening van vrijstaande 

woningen – wat zijn de echte uitkomsten? 

• Aan de tafels: 1588 doorzetten van de huidige aanpak (er ligt 

een unaniem advies van experttafel aan bestuurlijke tafel). Voor 
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1581 bekijken welke elementen er zijn (verweking).  

• Nogmaals: aan deze tafel wordt nog gekeken met de bril van 

NPR 2015 (zie ook publiciteit rondom Krewerd, daar is het hele 

dorp zonder basis verteld ‘u krijgt een nieuwe woning’). 

• Doorzetten 3260 NPR 2017. 1250 Q1 afmaken inspecties, Q2 

doorzetten inspecties. Er komt een voorzet NCG t.a.v. Q3Q4. 

• Kortom, er spelen twee zaken:  

1. NPR 2015-2017- sprong, minder conservatisme in de 

berekeningen.  

2. NAM wil méér: “ik voorzie winning naar beneden, dus kleinere 

kans op beving”. Effect dat op termijn optreedt, anticiperen op 

effect in 2022 2023. Hier overvraagt de NAM. Risico is kans maal 

effect. De kans is wellicht kleiner, maar het effect hetzelfde- hoe 

beoordeel je dat? Hoe beoordeel je  8% kans bij 12bcm? 

• Versnelling engineering: morgen doen in OOV. Er is een team 

gevormd. We moeten de vereenvoudiging valideren, anders 

kunnen we er niks mee doen.  

• We hebben heel plan van aanpak hoe we kunnen versnellen: dit 

gaat door. 

• geen misverstand: we zijn voor versnelling.  

• geen misverstand: niet de inspecties dit jaar stopzetten. We 

hebben  materiaal op basis van NPR 2017 nodig. Dit is ook ons 

signaal richting minister.  

 

NAM:  

• NAM deelt nieuwe HRA met NCG. 

• Z.s.m. besluit over 1588, daar nemen we initiatief toe richting 

EZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z.s.m. 

6. Afstemming 
Communicatie  
(mondeling) 

 

Geen opmerkingen.    

7. Rondvraag • Morgen in het operationeel overleg worden de laatste zaken 

t.a.v. de 10 miljoen besproken. 

• Hongerstaking bij CVW Appingedam: burgemeester Hiemstra 

neemt pamflet in ontvangst. 
 
 

  

 

 



Batch 1588 Als onderdeel van MJP 2017

Fase 2 3 5 Totaal

De kolomindeling is zoals gerapporteerd door BCG. NAM is van mening dat de 931 + 

30 (particulieren) voorbij gaan aan de afgesproken financiële kaders

Engineering 

gestart

Gecommuniceerd 

'uw woning is niet 

op norm'

Principe akkoord 

met eigenaar

WoCo woningen; onderdeel van 1650 WoCo contract

STICHTING ACANTUS GROEP (Pilot 1B) 72 72

STICHTING CHRISTELIJKE WOONGROEP MARENLAND (Pilot 1A ext) 8 8

STICHTING CHRISTELIJKE WOONGROEP MARENLAND (Pilot 1B) 81 81

WONINGSTICHTING WIERDEN EN BORGEN (Pilot 1B) 16 16

WoCo 1650 contract - Totaal 177 177

Overige WoCo woningen (geen onderdeel van 1650 WoCo contract)

STICHTING ACANTUS GROEP 315 315

STICHTING CHRISTELIJKE WOONGROEP MARENLAND 4 4

STICHTING CHRISTELIJKE WOONGROEP MARENLAND 2 104 284 390

STICHTING WOONZORG NEDERLAND 18 18

WOONSTICHTING GRONINGER HUIS 56 137 193

Overige WoCo woningen - Totaal 2 164 754 920

Particulieren

Particuliere Koop 461 30 491

Grand Totaal 2 625 961 1588
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Batch 1.588 
Opties voor alternatieve invulling van Batch 1588. 

1. De meest onveilige woningen uit batch 1588 aanpakken (VA NPR 2015)

Ratio: We gaan door met de meest onveilige woningen in de batch 1588, de rest niet.

• Zowel private als corporatiewoningen in de lijst.

• Deel van het veiligheidsniveau van huizen in 1588 kunnen hoger zijn dan in batch 1581.

• Eerste gegevens van NAM (op basis van geschat basispad kabinet, op basis van Hazard en Risk

model op zondag meer info):

o Number of buildings: 1074 with a mean LPR>10-5 in 2021, 133 included in 1588 batch.
o Number of buildings: 281 with a mean LPR>10-5 in 2023, 2 are  included in 1588 batch.
o Number of buildings: 4740 with P10 LPR>10-5 in 2021, 344 are included in 1588 batch.
o Number of buildings: 2468 with P10 LPR>10-5 in 2023, 215 are included in the 1588

batch.
(Let op cijfers zeer tentatief, slechts gebruiken voor orde van grootte) 

• Zonder validatie van Sodm, KNMI etc zal altijd P10 moeten worden gebruikt. P10 geeft 90%

zekerheid, is volgens NAM te conservatief zijn. Op basis hiervan zou besluit genomen kunnen

worden om 344 van de 1588 toe te zeggen.

Risico: 

• Besluit zou kunnen zijn om 344 sloop nieuwbouw door te zetten. Aangezien groot deel
sloop/nieuwbouw verdwijnt, alsnog conflict met regio.

• Op basis van cijfers van NAM, onbetrouwbaar volgens regio en niet gevalideerd.
• De 344 huizen levert nieuwe ongelijkheid op in straten of wijken.

PM: NAM komt nog met uitsplitsing in bouwjaar,  wel/niet gezichtsbepalend, wel/geen 

ontwikkelingsplan. NAM kan zich enigszins voorstellen: 

• Wel sloop/nieuwbouw voor geïsoleerd bouwen.

• Geen sloop/nieuwbouw voor gezichtsbepalend (Overschild niet)

• Wel sloop/nieuwbouw bij gebiedsontwikkelplan: Delfzijl en Opwierde zuid. (Een soort

wanhoopsredenatie voor techneuten: dan komt het geld tenminste goed terecht in plaats

van het stukslaan.)

2. Uitvoering van batch 2 laten doorgaan tot en met 2020

Ratio: Alles wat de komende 1,5 jaar in uitvoering komt, zetten we door. Uitstraling is doorgaan,

inschatting is dat operatie geen vlucht zal nemen.

• NCG zal zo veel mogelijk frontloaden (beginnen met brieven aan bewoners), waardoor

probleem van opgewekte verwachtingen alleen maar groter wordt. En de vraag is dus of het

beheersbaar is.

• Intuïtief wel uitlegbaar: uw huis wordt niet versterkt op de oude wijze, omdat het te langzaam

gaat, dus we gaan voor de rest over naar een ander systeem.

3. Variant op 2: doorgaan en starten met alles wat af kan zijn in deze kabinetsperiode

Ratio: Na regeerperiode wordt risico snel minder, daarna nieuwe manier van versterken.

• Onmogelijke discussie vooraf over wat wel en niet af kan zijn deze kabinetsperiode. Regio zal

maximaliseren.

• Probleem uitstellen naar volgend kabinet.

• Half versterkte huizen zijn niet te stoppen.

• Inschatting: groot deel van de 1588 en de 1581 zal gestart zijn.

4. Door gaan met 1588, maar met nieuwe norm,

a: NPR 2017

b: GSAT: typologie benadering.

c: alleen ankers en stalen kozijnen
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Ratio: 

a: NPR 2017: Geen mandaat om op oude norm door te gaan. Wel bereid om door te gaan met 

nieuwe norm: NPR 2017.  

Nadeel: 

• Herberekening duurt lang, +/- 3 maanden. Is feitelijk pauzeren.  

• NPR 2017 is feitelijk achterhaald.  

 

b: GSAT: Geen mandaat om op oude norm door te gaan. Wel bereid om door te gaan met nieuwe 

norm: NPR 2017. Om te herberekenen duurt te lang dus een gevalideerd expert judgement 

systeem op typologie van NAM wordt gebruikt. (meer info over GSAT volgt morgen) 

 

Voordeel:   

• GSAT neemt NPR 2017+ (zonder verweking)  

• Kan in enkele dagen per huis worden doorgerekend.  

• Zo veelbelovend dat NCG binnenkort een pilot start.  

Nadeel:  

• Blijft NAM model. Niet breed in Nederland gevalideerd. Zal afgebrand worden door regio.  

• Langere periode van onzekerheid voor bewoner, maar gaat sneller dan herberekening, 

daarna duidelijk wat er gaat gebeuren. 

 

c: Standaard versterking: Geen mandaat om op oude norm door te gaan. Wel bereid om door te 

gaan maar dan met standaardmaatregelen, ankers en stalen kozijnen. 

Voordeel:  

• 1588 kan meteen van start. Maatregelen vooral buitenkant.  

• Wel maatregelen, structurele bijdrage aan veiligheid. 

• Geen onzekerheid, dit is wat er gebeurt. Aanzicht veranderd wellicht wat.  

 

Nadeel: Niet wetenschappelijk gefundeerd, hoewel inschatting is dat deze maatregelen de kern 

vormen. Kleine kans dat maatregelen niet genoeg zijn. Is de eerste keer dat deze wijze zou worden 

uitgerold.  

 
Hoofdpunt van optie 4: Aangezien groot deel sloop/nieuwbouw verdwijnt, alsnog conflict met regio. 
 

5. Proefproces uitlokken: NAM stopt, bewoner eist doorgang 

Ratio: We leggen het voor aan rechter. Rechter spreekt mogelijk uit dat bewoner geen afdwingbaar 

recht op versterking heeft.  

• Dit is in essentie escalatie door NAM door samenwerkingsovereenkomst op te zeggen.   

• Juridisch risico: rechter kan uitspreken dat versterking wél door moet gaan.  

• Dit is pauzeren: dus conflict met regio. 

• Rijk komt in hetzelfde kamp als NAM te staan want TK zal dwingen positie te kiezen.  

 
6.  NAM stelt per woning 25 duizend euro beschikbaar voor regio omdat 1588 niet door 

gaat.  

Ratio: hier uit kan dorpsvernieuwing worden gefinancierd.  

• Verdeling over gemeenten kan cf. 1.588 samenstelling, maar blijft altijd willekeurig.  

• Individuele bewoners die nieuwbouw verwachtten zijn hier niet mee geholpen.  

• NAM/Olies willen liefst dat zo’n plus bij bewoners terecht komt, niet bij bestuurders.  

Hoofdpunt: Aangezien groot deel sloop/nieuwbouw verdwijnt, alsnog conflict met regio.40 mln 
verzacht de pijn, maar niet genoeg.  
 

7. Variant op 6: NAM en Rijk stellen elk 25k per woning beschikbaar 

Ratio: Rijk ‘bedient’ het gebied (gemeenten), NAM de individuele bewoners. Akkoord van bewoner 

met stoppen versterking is beste resultaat.  

• Kost geld: 40 miljoen in onderhandelingen met olies, 40 miljoen uit Rijksbegroting.  

• Willekeur: de toevalligheid of je huis in batch 2 bepaalt of je geld krijgt.  

 

Hoofdpunt: Aangezien groot deel sloop/nieuwbouw verdwijnt, alsnog conflict met regio. 80 mln 
verzacht meer pijn. 



 
 
 
 
 
8. Onder voorwaarde met 1588 door gaan: Voorwaarde is: Na batch 1588 compleet 

nieuwe aanpak. 

Ratio: Bij 1467, 1588 zijn toezeggingen gedaan (VA gedeeld, of brief onveilig) de rest niet.  

 

Voorwaarden: 

• Voor batch volgend op batch 1588 compleet nieuwe aanpak ontwikkelen gebaseerd op risico. 

• Alle toezeggingen in MJP komen te vervallen, batches komen te vervallen.  

• Alle bewoners krijgen brief dat nieuwe aanpak wordt ontwikkeld. 

• Nieuwe aanpak kent flexibele wijze om nieuwste inzichten zo laat mogelijk in proces te 

verwerken.  

 

Voordeel: 

• Minder groot conflict regio.  

• Eenvoudige redenering: we komen gemaakte verwachtingen na. 

• Veel mensen krijgen een nieuw huis. Appingedam en Delfzijl gedeeltelijk tevreden (willen ook 

1581). 

 

Nadeel: 

• Op basis  van huidige info niet veel hoog risico huizen in batch 1588.  

• Dus: Grote overlast en hoge kosten (400 mln) voor weinig veiligheidswinst.  

• Moeilijk uit te leggen: Mensen hebben een brief gehad, dus een nieuw huis, mensen hebben 

geen brief gehad, dus geen nieuw huis.  

• Uitvoering zal jarenlang duren, waarschijnlijk nog veel operationele tegenslagen kennen.  

• Uitvoering valt nu nog rechtstreeks onder verantwoordelijkheid EZK.  

 

8B: Vanwege uitvoeringsrisico’s overwegen om extra voorwaarde in te stellen: 

• Burgemeesters worden direct eindverantwoordelijk voor batch 1467, 1588.  

• Nam betaalt gemeenten of uitvoering rechtstreeks. 

• NCG komt voor deze twee batches direct onder aansturing van gemeenten te staan.  

• NCG stelt multidisciplinair team beschikbaar aan gemeenten.  

• Rijk richt zich op risico gebaseerde aanpak en maakt die publiek. (Rijk kan eventueel kiezen 

voor andere uitvoeringsorganisatie). 

(Alternatief 8C: zou kunnen zijn dat Rijk wel van 1588 de particuliere huizen doet en daar mensen 
de keuze laat.) 
 

Conclusie: 

Als het de wens is om door te gaan met (een deel van) 1588 zou in een rationele wereld voor optie 

4B worden gekozen (GSAT). Deze optie levert enige onderbouwing voor no- regret maatregelen, 

tijdswinst en meer economisch rendement. Eventueel in combinatie met het beschikbaar stellen 

van de 25k ter compensatie. 

 

Optie 8 levert helderheid op voor alle partijen. En het is beter om nu een deal te sluiten, dan na 

dagen of weken gevecht in de media en TK, wellicht alsnog en dan zonder aanvullende 

voorwaarden de batch van 1588 toegezegd moet worden.  

 

De meest zuivere lijn qua verwachtingen bewoners en op basis van info over veiligheid die nu 

beschikbaar is, is te pauzeren na 1467. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met het feit 

dat voor de zomer er geen duidelijkheid zal zijn per huis. Kortom, onzekerheid van bewoners duurt 

langer dan drie maanden.  





betrekking heeft op het gasjaar 2018/2019,  is een advies voor één jaar met een
doorkijk voor wat betreft de risico’s  naar een aantal jaren genoeg. Doordat het
advies zoveel uitgebreider is, en daardoor veel meer rekenwerk van NAM vergt,
gaat er veel tijd verloren. Het toch al kritische tijdpad voor het instemmingsbesluit
komt nog meer onder druk te staan. Bovendien zal het advies dat voor het
instemmingsbesluit gebruikt wordt een veel bredere scope hebben dan voor het
instemmingsbesluit nodig is. Het is niet voorspellen maar dit zou risico in de
gerechtelijke procedure kunnen opleveren.
 
 
 
Groet,
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Agenda voor vandaag
Schadefonds

• Schadeoorzaken

• Schadesoorten

• Doelgroepen

• Exclusiviteit

• Financiële kaders

Toekomstvisie

• Inhoud

• Financieel overzicht

• Vervolgproces

Versterken

• Uitgangspunten

• Risicovolle huizen

• Korte termijn - werkvoorraad en risicovolle huizen

• Vervolgproces

Besturing

• Integrale besturing

• Schadefonds

• Versterken

• Bevoegdheden

• Vervolgproces
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Schadefonds

Schadeoorzaken: 

• Categorie A: schade door, of in samenloop met, gaswinning in het Groningerveld, of als gevolg 

van de opslag van gas in Norg

• Categorie B: andere mijnbouwactiviteiten, waterschappen

Schadesoorten: 

• Categorie A: fysieke schade, directe gevolgschade, vermogensschade 

• Categorie B: waardedaling, immateriële schade (na vaststelling methode door commissies van 

wijzen)

Bij de uitwerking van het Schadefonds wordt nader verkend hoe de activiteiten van de huidige 

commissie bijzondere situaties binnen de organisatie wordt opgenomen en ingericht. Daarnaast wordt 

verkend hoe het schadefonds schadevergoeding in natura uit kan betalen.

Doelgroepen: alle doelgroepen, Rijkswaterstaat nog onder voorbehoud

Exclusiviteit: NAM verdwijnt volledig uit het systeem, er bestaat 1 route: de publieke route

Financiële kaders: NAM blijft financieel aansprakelijk



3 C
o
p
y
ri

g
h
t 

©
 2

0
1
8
 b

y
 T

h
e
 B

o
st

o
n
 C

o
n
su

lt
in

g
 G

ro
u
p
, 

In
c
. 

A
ll
 r

ig
h
ts

 r
e
se

rv
e
d
.

Toekomstvisie

Inhoud:

• Groningse kracht en trots, Groningse energie, Groningen werkt

• Startpunt van nationaal programma

• Er zijn 5 bewindspersonen van het Rijk die het Nationaal Programma wil onderschrijven

Financieel overzicht: 

• Kansenkaart in ontwikkeling 

• Additioneel komt er een overzicht met toezeggingen financiële middelen uit departementen, toezeggingen 

inspanning voor toekennen financiële middelen, private middelen, kansen op Europese gelden, etc

• De financiële middelen beschikbaar voor versterken worden apart gezet van de rest van de toekomstvisie 

middelen

Vervolgproces: Betrekken van bewoners, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijven. Regio

schrijft een voorstel voor het vervolgproces en communicatie in de komende twee weken.
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Versterken
Uitgangspunten: verbeteren van het proces en bewoner centraal zoals beschreven in de Groningse standaard, waar een plus voor nodig is. In 

uitwerking naar de zomer toe zal verder geconcretiseerd hoe het proces verbeterd en een plus gerealiseerd kan worden 

We erkennen dat:

• Meest kwetsbare huizen moeten altijd geprioriteerd worden

• Versterking een plus nodig heeft, deels uit

– aansprakelijkheidsverplichtingen (en synergie in geval van sloop/nieuwbouw)

– inverdienen door slimmer proces

– toekomstvisie Groningse kracht en trots

– mogelijkheden woco's en gemeentefondsen:

– Voor 1 juli plannen indienen van investeringen om nog te vallen onder verhuurdersheffing korting

– BZK neemt voortouw om met gemeentes en woco's 2 varianten uit te werken: investering waar aansprakelijkheid wordt 

geeffectueerd en waar niet 

– Aandacht dat woco's integraal onderdeel zijn van de versterkingsoperatie, met name problematiek rondom gespikkeld bezit

– Mankracht leveren aan kleinere woco's vanuit grotere woco's stimuleren 

Korte termijn acties (tot advies in zomer):

• De volgende acties worden ondernomen om meest kwetsbare huizen aan te pakken

– NCG heeft een inventarisatie van de meest kwetsbare huizen gedaan

– Commissaris van de Koning neemt de verantwoordelijkheid om samen met NCG, NAM, BZK een groep van circa 200 meest kwetsbare 

huizen samen te stellen per processtap (inspectie, engineeren, uitvoeren):

– Welke met voorrang inspecteren? ; - Welke met voorrang engineeren? ; - Welke met voorrang VA delen en starten met 

uitvoering?

– De bestuurlijke tafel gebruikt de uitkomsten van deze werkgroep om te bepalen of en hoe er omgegaan moet worden met de meest 

kwetsbare woningen, waarbij uitlegbaarheid een belangrijk uitgangspunten is

– De kwetsbare huizen die voorrang krijgen in het proces en daarmee beginnen gaan we ook afmaken

• Welke delen van de werkvoorraad worden doorgezet op basis van onomkeerbaarheid (zie volgende pagina)
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We besluiten vandaag dat Batch 1467 doorgaat, inclusief wat vóór 1467 komt

• Herstructurering van vliesgevelwoningen en Fazanthof wordt gefinancierd vanuit de toekomstvisie

• We gaan nu communiceren dat we het eens zijn dat de batch 1467 en wat vóór 1467 mag doorgaan. Keuze om te pauzeren bestaat er altijd 

voor eigenaren maar hoeven we niet te benadrukken in communicatie

Voor de batch 1588 gaan we nog beter kijken naar oplossingen in de komende drie weken

• Welke groep risicovolle huizen kan leiden tot aansprakelijkheidsclaim aan de NAM

• Indien de nieuwe inzichten niet leiden tot versterking op basis van aansprakelijkheid, onderzoeken we de  mogelijkheden voor 

wijkvernieuwing met hulpgeld: 25k, duurzaamheid, eigen financieringscapaciteit van woco’s, (deel) van 250 mln

• Zoeken naar een passende compensatie voor mensen die niet door willen gaan

• Optie om in 1 pot te zetten zodat er de nodige financiering er komt

• Afhankelijk van wat hier uit komt, moeten we duidelijk communiceren naar bewoners

• We communiceren nu dat het ingewikkeld is met batch 1588: wat is nodig voor veiligheid, wat is er nodig voor wijkvernieuwing. Daar is meer 

onderzoek nodig. Brief voor communicatie aan bewoners wordt vooraf door NCG gedeeld met minister en CvdK ter toetsing

• Opdracht wordt verleend aan BZK, EZK, gemeente, provincie en NCG. Rijk trekt en doet een voorstel

Voor de batches na 1588, zoals 1581, moeten nu al duidelijke afspraken gemaakt worden. Namelijk:

• We communiceren naar mensen dat we ervan uit gaan dat we op basis van adviezen in de zomer tot een nieuwe procedure komen. De brief 

die NCG opstelt wordt vooraf met minister en CvdK ter toetsing gedeeld

• We overwegen de bewonerswensen in de batch 1581 te peilen en maken dan aan deze tafel een beslissing hoe daar op te acteren. 

Vraagstelling wordt afgestemd met regio en maatschappelijke organisaties

• Daarnaast moet er een herijking van de procedure komen obv de adviezen in de zomer

• Doorzetten of pauzeren van engineering van batch 1581 wordt over drie weken besloten obv

– Onderzoek of een verkorte behandeling voor de batch 1581 mogelijk is

– Onderzoek of het zin heeft om wél de sterkteberekening maar niet VAs te maken (actie NCG)

• Er moet een duidelijk besluitvormingstijdspad komen

Nog uit te zoeken voor de zomer

• Meerdere aanpakken ontwikkelen waar de Groningse standaard als startpunt genomen wordt (incl. plus)

• Dan wordt aan deze tafel bekeken of deze plus voldoende is om de versterkingsaanpak te verbeteren

• Belemmeringen door versterken naar het publieke domein te trekken (zoals aanbesteden en BTW) uit te zoeken
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Besturing (niet besproken)

Integrale besturing: er komt een Nationaal Programma Groningen dat ziet op de opzet en besturing van de 

versterkingsoperatie en toekomstvisie voor Groningen en voor wat betreft schadeafhandeling ziet op monitoring van 

voortgang, draagvlak en beleid

Schadefonds: gezien de urgentie, begint het Rijk direct met het wetgevingstraject om schadeafhandeling in een 

publieke rechtsgang onder te brengen. In eerste instantie wordt het vehikel voor schadeafhandeling in dit 

voorstel de vorm van een ZBO, maar indien de versterkingsoperatie omvangrijk blijkt kunnen partijen besluiten 

de schadeafhandeling alsnog in een GR in te brengen. Met die situatie wordt rekening gehouden in het 

wetgevingstraject. Ook wordt rekening gehouden met het eventueel opnemen van (een deel van) de besturing 

van versterking in dit vehikel indien de versterkingsoperatie een kleine omvang blijkt te hebben.

Versterken: publieke kaders worden geformuleerd ter vervanging van de huidige NAM op Afstand kaders

Visie: convenant afgesloten tussen overheden en relevante derden zoals onderwijs, bedrijfsleven en 

maatschappelijke organisaties 

Bevoegdheden: normen en kaders worden vastgesteld door de partijen en vervolgens onafhankelijk toegepast

Vervolgproces: uitwerken van model inclusief benodigde bevoegdheden en rollen obv de te nemen besluiten









 
  

 

 
            

         
       

   





 
 

    
           

         
          

             
            

             
          

            
 

         
         

  
           

         
         

    

          
           

            
           

 
         

           
         
            

          
             

         
         

 

          
             

        
            

           
   

             
      

     

   



  
 

           
            

         
   

         
       

            
            

            
           

          
           
  

            
        

      
              

    
            

            
          

  
        

   
           

    
          

       

             
             

           
             

            
           

        
        

          
           

            
   

   







   

  

   
      

   

      
    

       
    

      
     

   
     

     
      

       
   

   
       

   
    

    
     

  

      
      

       
      

    
     
        

      
       

     
     

    
     

     
   

    
    

     
    

     

        
    
    

     
   

       
        

    
     

     
     

    
     
      

     
      
     

    
  

     
   

      
     

     

   
  

    

    
      

       
     

   
    
      

   
     

        
     

      
   

      
      

      

     

 

            

                 
             

              

                

   

 
  

   

   
    

  
   

   

   
    

     
  

   

   
   

    
    

  

  







      
     

            
      

            
   

           
          

     
             

   

             
          

             
    

       
            

            

            
          

    
               
             

           
   

  
           

           

            
          

           
            

         
            

            
  

 
   

   

 
  

 
              

            
           

   











 
Tot zover. Mocht je hier nog vragen over hebben, weet me dan te vinden.
 
Met vriendelijke groet,

 

 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Regio, project Groningen Bovengronds

 

Bezuidenhoutseweg 73 | Den Haag | B-passage 3

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

M

minez.nl
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Onderwerp: te bespreken zaken
 
Beste 
 
Een aantal zaken wil ik met je bespreken. Deze mail is bedoeld om de onderwerpen te
agenderen en nader toe te lichten.
 
Nationaal Bestuurlijke Overleg
 

1.    Op 4 april heeft het NBO plaats gevonden en is vast gesteld dat de brief van het kabinet
d.d. 29 maart van groot belang is, maar dat de vraag wat de gevolgen zijn voor de
lopende versterkingsoperatie meer tijd en bespreking vraagt. Vastgesteld is dat gelijke
vragen aan de orde zijn aan de bestuurlijke tafel Groningen Bovengronds en dat die
tafel een advies zal voorbereiden voor het NBO. Het NBO heeft niet inhoudelijk

gesproken over inspecties 2e kwartaal, inspecties 3e en 4e kwartaal, inspecties
algemeen en een nieuwe benadering van de normstelling. Dit zou gebeuren binnen
enkele weken.

2.    De tweedaagse bijeenkomst van de bestuurlijke tafel Groningen Bovengronds heeft voor
de 1475 plus een conclusie opgeleverd, maar voor de andere onderdelen is vooralsnog
volstaan met een procedurele afspraak: 1.588 enkele weken om zaken nader uit te
zoeken; 1.581 va’s beschikbaar rond de zomer, zodat deze gespiegeld kunnen worden
aan de uitkomsten van de onderzoeken en adviezen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan
zal er en zelfstandige afweging plaats vinden; rest: aan de hand van onderzoeken en
adviezen besluiten over een nieuwe versterkingsaanpak en dan de vraag beantwoorden
wat dit betekent voor de overige reeds geinspecteerde woningen (NPR 9998:2017).

3.    De veronderstelling in het NBO van 4 april dat gekoppeld aan deze tweedaagse een NBO
uitgeschreven zou kunnen worden om de openstaande zaken te bespreken en het
advies van de Tafel is derhalve niet bewaarheid. Ik heb de gemeenten en de provincie
gevraagd of men er mee kan instemmen dat aan de hand van een schriftelijke
procedure nu het NBO plaats vindt, teneinde de zaken waarvan besluitvorming geen
uitstel kan gedogen, te kunnen behandelen. Daarmee is ingestemd.

4.    Ik heb een brief opgesteld die voorgelegd wordt aan de partijen. Na de reactietijd doe ik
deze als definitief voorstel toekomen aan de minister van EZK, zodat deze de procedure
kan starten om deze, gehoord de ministerraad te kunnen vaststellen.

5.    Een concept van deze brief tref je bijgaand aan.
6.    Voorstel om een en ander samen te bespreken.

 
Verzoeken beschikbaar stellen versterkingsadviezen 1.588 ( op grond van de WOB).
 

1.    Nadat de brieven bij de bewoners op de mat zijn gevallen (zaterdag 28 april) is er van
verschillende kanten de suggestie op tafel gelegd om de va’s op te vragen en daarbij
een beroep te doen op de WOB. DVO Overschild heeft een dergelijke oproep – plus
standaard brief – opgenomen in haar ledenblad. Op de website van het Gasberaad is
een artikel daarover geplaatst.

2.    Dit is niet de eerste keer dat de NCG deze vraag voorgelegd krijgt. De NCG heeft de lijn
– beleidslijn vastgesteld november 2017 - dat een verzoek tot beschikbaar stellen wordt
gehonoreerd (bewonersvriendelijk VA en onderliggend technisch rapport). Er wordt
contact opgenomen met de verzoeker en gevraagd om het verzoek in te trekken, omdat
de gevraagde gegevens beschikbaar worden gesteld.

3.    Het kabinet heeft bekend gemaakt de winning uit het Groningenveld zo snel mogelijk
terug te willen brengen naar nul. Het kabinet heeft gevraagd om te onderzoeken wat de
invloed op de veiligheid is en daarover advies gevraagd aan de Mijnbouwraad. In
afwachting van deze onderzoeken en advies wil het kabinet onomkeerbare stappen
voorkomen, behoudens daar waar de veiligheid in het geding is en er sprake is van
gerechtvaardigde verwachtingen/verplichtingen. Het kabinet wil straks de
versterkingsadviezen kunnen spiegelen aan de onderzoeken en adviezen.

4.    Het al dan niet beschikbaar stellen van de va’s aan de bewoners – indien daarom
gevraagd wordt – doet aan het gestelde onder 3 niets af.

5.    Ik ben voornemens om de beleidslijn zoals beschreven onder 2 ook in dit geval toe te
passen.

6.    Ik wil hierover graag met je van gedachten wisselen.
 
 
Groet
 

 
 

Hans Alders

10.2.e



Nationaal Coördinator Groningen
Paterswoldseweg 1, 9726 BA  Groningen
Postbus 3006, 9701 DA  Groningen
 
T 
M 

@nationaalcoordinatorgroningen.nl
 
De NCG is een samenwerking van tien Groninger gemeenten, provincie Groningen en Rijk.
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From:
To:
Subject: FW: MJP brief mei 2018.docx
Date: donderdag 3 mei 2018 16:20:33
Attachments: MJP brief mei 2018.docx

ATT00001.htm

Zie bijgaand.
A
Van: Alders, J.G.M. (Hans) 
Verzonden: donderdag 3 mei 2018 15:58
Aan: 
Onderwerp: Fwd: MJP brief mei 2018.docx

Beste 

Ik heb de concept brief verder gestroomlijnd.

Scherper omschreven wat er aan de bestuurlijke tafel Groningen Bovengrond is besproken.
Waarover besluiten genomen zijn en waar een procedure is vastgesteld waarlangs de
komende tijd besluiten worden genomen.

De gemaakte afspraken heb ik weergegeven langs de formuleringen gebruikt in de brieven
aan de bewoners (1.427 +; 1.588; 1.581; rest).

Ik heb het nu in concluderende zin geformuleerd: partijen hebben ingestemd met.

Expliciet is aandacht besteed aan eventuele nieuwe inzichten en de wijze waarop daarmee
kan en zal worden omgegaan (zowel in de tekst als in voetnoten).

De conclusies hebben nu slechts betrekking op de inspecties. de wijziging ziet op het
moment van vastklikken van de norm.

Ik verneem graag van je.

Groet, Hans
,

31510.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e



> Retouradres Postbus 3006 9701 DA Groningen

Aan: 

Minister van Economische Zaken en Klimaat 

Provincie Groningen 

Gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Groningen, 

Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer, Winsum 

Gasberaad 

Groninger Bodem Beweging 

Datum 3 mei 2018 

Betreft Meerjarenprogrammabrief mei 2018 
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Nationaal Coördinator 

Groningen 

Bezoekadres 

Paterswoldseweg 1 

9726 BA  Groningen 

Postadres 

Postbus 3006 

9701 DA  Groningen 

Behandeld door 

  

 

@nat onaalcoordinatorgro

ningen.nl

Ons kenmerk 

NCG / 18085288 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 
Aanleiding 
In de Meerjarenprogramma-brief van 7 december 2017 is opgenomen dat tijdens 

het eerste kwartaal van 2018 een afweging zou worden gemaakt of de inspecties 
moesten worden doorgezet. Deze afweging heeft reeds plaatsgevonden en er is 
een voorstel gedaan om door te gaan met de inspecties. Dit voorstel heeft 
voorgelegen in de maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep van 8 maart 2018. 

Op onderdelen van het voorstel is tijdens de stuurgroepen geen overeenstemming 
bereikt. Daarom is besloten om op 4 april 2018 een fysiek Nationaal Bestuurlijk 
Overleg (NBO) te laten plaatsvinden.  

Om het inspectieprogramma niet te vertragen, heeft NCG voorafgaand aan de 
officiële besluitvorming in het NBO mandaat gekregen van de betreffende 

gemeenten om alvast te starten met het informeren van bewoners en het doen 
van de aanbesteding voor de inspecties van het tweede kwartaal van 2018. Voor 
het NBO van 4 april 2018 was het concept addendum op de 
Meerjarenprogramma-brief (7 december 2017) Q2 – Q4 2018 geagendeerd.1 

Tijdens het NBO is gebleken dat op dat moment geen besluitvorming kon 
plaatsvinden over het voorgelegen stuk. Besluitvorming is uitgesteld, zodat meer 
informatie verzameld kon worden.  

Kamerbrief 
Op 29 maart 2018 heeft de Tweede Kamer een brief ontvangen met daarin de 

mededeling van het kabinet dat op zo kort mogelijke termijn de gaswinning uit 
het Groningenveld volledig wordt beëindigd.2     

De beëindiging gaat in grote stappen. Op zijn laatst per oktober 2022, maar 

mogelijk al een jaar eerder, daalt het gaswinningsniveau tot onder de 12 mld 
Nm3. Afhankelijk van het effect van de verschillende maatregelen kan het 
winningsniveau vanaf oktober 2022 dan fors lager uitvallen. In de jaren daarna 

komt de nul in zicht. 

Aan de bestuurlijke tafel Groningen Bovengronds heeft de minister een nadere 

toelichting gegeven. “Het kabinet heeft besloten dat de gaswinning uit het 
Groningenveld volledig wordt beëindigd.  

1 Inclusief erratum met kenmerk NCG / 18031819 

2 Kamerbrief 33529 nr 457 Gaswinning Groningenveld d.d. 29 maart 2018 
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Alleen door het wegnemen van de oorzaak van het aardbevingsrisico kunnen de 
veiligheid en de veiligheidsbeleving in Groningen op afzienbare termijn worden 

gegarandeerd. Het kabinet neemt daarom maatregelen om de gaswinning zo snel 
mogelijk af te bouwen. 
Dor de maatregelen zal de gaswinning over 4 jaar bij een gemiddelde temperatuur 

reeds zijn gedaald naar 4 miljard Nm3.  
Dat is een afname van ongeveer 80 procent ten opzichte van de huidige winning. 
Als het aanvullende pakket maatregelen van het kabinet ook zijn vruchten 

afwerpt, zal de gaswinning over 4 jaar zelfs nog verder zijn gedaald.  
In de jaren daarna wordt de gaswinning helemaal afgebouwd tot nul.” 

 
Het kabinet laat weten dat de veiligheid zeer sterk wordt verbeterd door het 

wegnemen van de oorzaak van de onveiligheid, maar niet onmiddellijk. Er zal met 
deskundigen en de regio overleg plaatsvinden hoe daarmee om te gaan in de 
overbruggingsperiode. Het kabinet spreekt over het opschorten van voorgenomen 

stappen. Daarop is advies gevraagd over het veiligheidsvooruitzicht.  
 

Onderzoeken KNMI, SodM, TNO en NEN 

Om te weten hoeveel de veiligheid verbetert, heeft de minister van EZK opdracht 
gegeven aan KNMI, SodM, TNO en NEN om de noodzakelijke analyses en 
berekeningen zo snel mogelijk uit te voeren. Het rapport van de partijen wordt 
rond de zomer verwacht. De Mijnraad zal een overkoepelend advies geven aan de 

hand van deze rapporten. De verwachting is dat met dit advies en deze rapporten 
de analyse kan worden gemaakt over de veiligheidsvooruitzichten en wat de 
betekenis daarvan is voor de lopende versterkingsopgave en de maatregelen die 

nodig zijn om de veiligheid in de komende periode te garanderen. Het is evident 
dat onveilige huizen en gebouwen snel moeten worden versterkt. Het kabinet wil 
overige onomkeerbare stappen opschorten tot er meer duidelijk is over de 

veiligheid. 

 Vervolg versterkingsprogramma 

De afgelopen weken heeft de minister samen met de burgemeesters van de tien 

Groninger gemeenten en de provincie Groningen aan de bestuurlijke tafel 

Groningen Bovengronds gesproken over hoe het nu verder gaat met het 

versterkingsprogramma. Aan deze gesprekken hebben ook de maatschappelijke 

organisaties als adviseur deel genomen. 

 

Alle partijen juichen het besluit van het kabinet om zo spoedig mogelijk de 

winning van gas uit het Groningenveld te stoppen toe. De discussie richt zich op 

de vraag wat een en ander betekent voor de veiligheid en hoe dit zich vertaalt in 

de versterkingsaanpak. Daarbij is de vraag aan de orde welke sociale 

verplichtingen in deze zijn aangegaan met de bewoners (gewekte verwachtingen),  

maar ook de vraag van de samenhang in straten, buurten, wijken en dorpen.  

De vraag wat onomkeerbaar is, vraagt om een antwoord vanuit meerdere 

invalshoeken. De beantwoording hiervan door de bestuurlijke partijen vraagt meer 

tijd. 
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Op 23 april hebben het Rijk, provincie en gemeenten de volgende afspraken  

gemaakt: 

• De versterking of nieuwbouw van gebouwen uit het programma van 2016 

(1.467 versterkingsadviezen), het programma Heft in eigen Hand, het 

scholenprogramma  en een aantal pilots en transitieprojecten gaan door; 

• Voor de eerste gebouwen uit het programma van 2017 (1.588 

versterkingsadviezen) is het nog onduidelijk of de versterking doorgaat. De 

minister, tien Groninger gemeenten en de provincie Groningen hebben nog 

enkele weken nodig om informatie te verzamelen – welke maatregelen zijn 

nodig voor de veiligheid en kan versterken gecombineerd worden met wijk- en 

dorpsvernieuwing - en een beslissing te nemen; 

• Voor de 1.581 woningen adressen in de engineeringsfase wordt gewacht op de 

resultaten van de onderzoeken om te bepalen of het versterkingsprogramma  

kan doorgaan. Dit programma wordt in ieder geval uitgesteld tot de zomer. 

Daarna wordt een besluit genomen over het versterkingsprogramma. Mochten 

de resultaten van het onderzoek en het advies nog niet beschikbaar zijn, dan 

bespreken partijen wat te doen. 

• Voor het overige programma (inspectie en engineeringsprogramma op basis 

van de NPR 9998:2017) wordt gewacht op de resultaten van de onderzoeken 

en het advies. Met deze resultaten wordt de aanpak voor het 

versterkingsprogramma mogelijk verbeterd. Wat de nieuwe aanpak voor het 

versterkingsprogramma betekent dat wordt bekend in september 2018.  
• Bovenstaande afspraken zijn inmiddels ook gecommuniceerd met de bewoners 

die het betreft. De bewoners die te horen hebben gekregen dat de 

versterkingsoperatie wordt voortgezet – soms met nieuwe impulsen, zoals de 
vliesgevelwoningen in Appingedam – hebben veelal opgelucht gereageerd. De 
boodschap dat er meer tijd nodig is om tot een afweging te komen heeft, 

blijkens de reacties, geleid tot nieuwe onzekerheid en de oproep om zo snel 
mogelijk duidelijk te bieden. Het is zeer gewenst dat deze oproep door alle 
betrokkenen goed verstaan wordt. 

 
Het overleg op 23 april 2018 aan de Bestuurlijke Tafel Groningen Bovengronds 
heeft duidelijkheid geboden voor die woningen/panden waar de 
versterkingsadviezen gedeeld zijn. Voor het overige zijn de procedurele stappen 

vastgesteld, waarlangs de komende tijd besluiten genomen zullen worden. 
 
Inspecties 

Geconcludeerd is om in deze fase van herbezinning op de versterkingsopgave in 
ieder geval voort te gaan met de inspecties. 
Om te weten of gebouwen voldoen aan welke veiligheidsnorm ook, moeten er 

inspecties plaatsvinden. Onbekend is hoe groot de versterkingsopgave is, elke 
woning en elk gebouw moet worden geïnspecteerd en daarom kan niet worden 
gewacht totdat alle normen, kaders en kennis beschikbaar zijn. Om te zorgen dat 
dit programma geen vertraging oploopt, is het van belang om afspraken te maken 

over het toekomstige inspectieprogramma.  
 
  



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 4 van 4 
 

Nationaal Coördinator 

Groningen 

 

 
Ons kenmerk 

NCG / 18085288 

 
Tegen deze achtergrond hebben rijk, provincie Groningen en de 10 gemeenten 
ingestemd met: 

• het inspectieprogramma dat is opgezet voor het 2e kwartaal 2018. CVW heeft 
de opdracht gekregen voor de aanbesteding richting de onderaannemers en 
bewoners zijn geïnformeerd ; 

• Het inspectieprogramma zal volgens planning (van binnen naar buiten, 

risicovolle panden eerst, panden waar veel mensen komen, afmaken wat 

begonnen is) worden voortgezet. Nieuwe inzichten ten aanzien van risicovolle 

gebouwtypen, zoals wellicht bij de meerlaagse bouw, kunnen leiden tot 

aanpassing van de prioritering.3 

• Elk kwartaal vindt afstemming plaats met de lokale stuurgroepen over de 

invulling van het inspectieprogramma. Het programma per kwartaal als geheel 

wordt ter advisering voorgelegd aan de bestuurlijke en maatschappelijke 

stuurgroep. 

• Tot nu toe werd de norm op grond waarvan engineering plaatsvindt 

vastgeklikt bij de start van de inspectie. Gegeven de lopende onderzoeken, 

adviesaanvraag en discussie over de herziening van de versterkingsaanpak 

wordt vanaf heden de norm vastgelegd op het moment voordat gestart wordt 

met de engineering. Het zal gaan om een norm waarin de nieuwste 

veiligheidsvooruitzichten (besluit van het kabinet , onderzoeken en advies) 

zijn verwerkt.4 

 

Vervolg procedure 

In deze brief is een stand van zaken gegeven en zijn de conclusies ten aanzien 

van de inspecties beschreven. Daarnaast benoemen we een wijziging ten aanzien 

van de normstelling bij engineering. 

Rijk, provincie en gemeenten hebben afspraken gemaakt over het verdere proces. 

De resultaten van dit proces kunnen van invloed zijn op de lopende aanpak. Voor 

zover daarvan sprake is, zal dit in een vervolg MJP brief worden vastgelegd. 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Hans Alders 

Nationaal Coördinator Groningen  

 

 
3 In het inspectieprogramma is voorzien in 10% discretionaire ruimte teneinde in te kunnen spelen op nieuwe 

ontwikkelingen. Dat biedt de mogelijkheid om snel vervolg te geven aan nieuwe inzichten. 

4 Op dit moment wordt bezien of het mogelijk is wel sterkteberekeningen te maken, zodat dit, zodra de nieuwste 

inzichten bekend zijn, sneller zal resulteren in versterkingsadviezen. 





Hans,
 
In deze mail even op een rijtje wat we net telefonisch hebben besproken, naar
aanleiding van jouw onderstaande mail en bijgevoegde brief:
 
T.a.v. NBO:

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Ik vind het een uitermate

ongemakkelijke brief. De brief ademt m.i. te veel uit dat het MJP onveranderd
door gaat, alsof er geen kabinetsbrief van 29 maart is waarmee het
gaswinningsbeleid fundamenteel veranderd is. Die kabinetsbrief markeert een
breuk met het verleden. We bereiden ons voor op een nieuwe werkelijkheid,
waar onderzoeken voor lopen (onderzoek naar de meest kwetsbare huizen die
prioriteit moeten krijgen, onderzoek door de Mijnraad c.s. over de
veiligheidsvraag en relatie versterking). Daarom is de pauzeknop ingedrukt
voor het lopende proces. Geen onomkeerbare stappen in de tussentijd, totdat
we met vernieuwde kennis en inzichten optimale besluiten kunnen nemen.

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->In reactie daarop gaf jij aan dat je

grondslag nodig hebt om inspecties cf. MJP door te kunnen zetten en dat je
afspraken op de BT niet als dictaat kunt overnemen, omdat daarover discussie
tussen overheden is.

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Dat er nog discussie is, is precies het

punt waarom ik intervenieer. Aan de bestuurlijke tafel wordt het gesprek nog
gevoerd, ook de vraag wat te doen met de VA’s van de batch 1588 en het al
dan niet doorgaan van de engineering van 1581 etc. De brief is daarin
allerminst duidelijk. Ook gaat die voorbij aan de realiteit van de escalatie die is
ingeroepen door NAM. Wat wel is afgesproken is het voortgaan met de
inspecties zonder vastklikken, maar nog niet gezegd is dat dat 20.000 huizen
betreft en zeker ook niet dat alleen voor die nieuwe inspectiebatches het
mogelijk nieuwe beleid van toepassing is. De minister is niet van plan om nu
een NBO of een schriftelijke besluitvorming te organiseren, omdat dat niet bij
het proces past zoals hij dat voor ogen ziet. Dus ook geen route langs de MR.
Hij wil eerst afspraken maken aan de Bestuurlijke Tafel.

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Jij gaf aan dat er of via NBO dan wel

via een eigenstandig besluit van jou voortgang in het inspectieproces kan
worden verzekerd. Gelet op de verantwoordelijkheid van de minister blijft dat
m.i. iets om gezamenlijk af te stemmen.

 
Afspraak: jij kijkt nogmaals naar de brief, de punten die ik in bracht en tevens
reageer je richting mij op wat echt noodzakelijk is nu en in welke vorm dat het
beste kan.
 
T.a.v. WOB:

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Jij hebt aangegeven dat je op grond

van de WOB geen grond hebt om VA’s niet te verstrekken en stelt daarom de
eerder gehanteerde aanpak voor waarbij bewoners het bewonersvriendelijke
VA krijgen maar hun formele WOB-verzoek intrekken. Op die manier hoeven
de VA’s niet openbaar gemaakt te worden en kan bij het verstrekken
bovendien de nuancering van veranderd beleid gemeld worden.

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->Maar, ik ben nog niet zover dat ik er

van overtuigd ben dat we geen keus hebben. WJZ kijkt hier nog goed naar op
mijn verzoek. Bovendien denk ik, in tegenstelling tot jouw inschatting, dat het
vrijgeven het bestuurlijke proces wél flink zal hinderen en ook maak ik me
zorgen over de mogelijke verwachtingen die het weer oproept, terwijl we de
versterkingsoperatie aan het herbezien zijn met de lopende onderzoeken.

<!--[if !supportLists]-->·          <!--[endif]-->We zijn het er over eens dat niemand

op verwarring zit te wachten en we geen onrust moeten brengen waar dat niet
nodig is.

 
Afspraak: Ik kom met reactie nadat WJZ goed heeft gekeken waar
mogelijkheden/risico’s zitten en dan hebben we het er weer over.
 
Laten we proberen zo goed mogelijk dit op één lijn te krijgen.
 
Groet,
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de winning uit het Groningenveld zo snel mogelijk terug te willen brengen
naar nul. Het kabinet heeft gevraagd om te onderzoeken wat de invloed op
de veiligheid is en daarover advies gevraagd aan de Mijnbouwraad. In
afwachting van deze onderzoeken en advies wil het kabinet onomkeerbare
stappen voorkomen, behoudens daar waar de veiligheid in het geding is en
er sprake is van gerechtvaardigde verwachtingen/verplichtingen. Het
kabinet wil straks de versterkingsadviezen kunnen spiegelen aan de
onderzoeken en adviezen.

<!--[if !supportLists]-->4.    <!--[endif]-->Het al dan niet beschikbaar stellen
van de va’s aan de bewoners – indien daarom gevraagd wordt – doet aan
het gestelde onder 3 niets af.

<!--[if !supportLists]-->5.    <!--[endif]-->Ik ben voornemens om de beleidslijn
zoals beschreven onder 2 ook in dit geval toe te passen.

<!--[if !supportLists]-->6.    <!--[endif]-->Ik wil hierover graag met je van
gedachten wisselen.

 
 
Groet
 

 
 

Hans Alders
Nationaal Coördinator Groningen
Paterswoldseweg 1, 9726 BA  Groningen
Postbus 3006, 9701 DA  Groningen
 
T 
M 

@nationaalcoordinatorgroningen.nl
 
De NCG is een samenwerking van tien Groninger gemeenten, provincie Groningen
en Rijk.
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Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

 

Eric Wiebes 

Minister van Economische Zaken en Klimaat 
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Versie definitief 

BATCH 1588: CATCH 22? 

Aanleiding 

Bij de aanpak ‘Groningen ondergronds en bovengronds’ zijn de afgelopen maanden majeure 

stappen voorwaarts gezet. Kort en goed: door het kabinet is besloten de gaswinning versneld terug 

te brengen tot nul (met alle financiële en andere consequenties van dien) en - niet los hiervan - 

zijn in gesprekken tussen betrokken partijen doorbraken gerealiseerd met betrekking tot ‘het trio 

svp’: de samenhangende combinatie schadeafhandeling, versterking en perspectiefontwikkeling. 

Met betrekking tot de schadeafhandeling zijn voor alle betrokken partijen bevredigende, sluitende 

afspraken gemaakt (ook financieel en mbt governance). 

Wat betreft perspectiefontwikkeling ligt er een eerste (investerings)plan op tafel, gericht op: 

ruimtelijk-economische structuurversterking, energietransitie en sociale en fysieke 

leefbaarheidsverbetering/stads-, dorps- en buurtvernieuwing. Als startpunt voor de 

perspectiefontwikkeling is dit plan door betrokken publieke en private partijen met enig 

enthousiasme ontvangen (‘kon slechter’). Inmiddels is er ook zicht op enkele eerste serieuze 

bouwstenen voor de bekostiging/financiering van het plan. 

Tegelijkertijd is, waar het gaat om de aanpak en bekostiging van de versterking, (nog) sprake van 

verschil van inzicht tussen betrokken partijen. Beoogd wordt dit verschil van inzicht bij de 

Bestuurlijke Tafel op 22 mei as op te lossen/te overbruggen. Met het oog hierop is afgesproken dat 

onder andere BZK hiervoor enig voorwerk verricht. De voorliggende notitie bevat de uitkomsten 

van dit voorwerk. 

Huidige stand van zaken mbt versterking 

In de tot op heden ontwikkelde aanpak wordt - ‘van binnen naar buiten’ (startend vanuit de kern 

van het aardbevingsgebied), op basis van een door NEN ontwikkelde veiligheidsnorm (NPR 9998: 

eerst 2015 en nu 2017) en in overleg tussen de nationaal coördinator Groningen (NCG), NAM (die 

aansprakelijk is voor de versterkingskosten), bestuurders en maatschappelijke organisaties - 

gewerkt aan de (voorbereiding van de) versterking van drie prioritaire, zogenoemde ‘batches’ van 

elk circa 1500 huizen. Het gaat hierbij ruwweg steeds om 2/3 corpo-huurwoningen en 1/3 

particuliere koopwoningen. De nummers van de batches -1467, 1588 en 1581- verwijzen naar de 

precieze aantallen huizen per batch.  

Iedere batch omvat een aantal buurten en veelal een aantal kleinere plukjes woningen en 

individuele huizen in de kern van het bevingsgebied. De daadwerkelijke versterking van batch 

1467 is inmiddels van start gegaan. De individuele versterkingsadviezen (va’s) voor batch 1588 

zijn sinds begin dit jaar gereed maar nog niet gecommuniceerd met bewoners. De va’s voor batch 

1581 bevinden zich in de fase van engineering en zullen rond de zomer van dit jaar gereed zijn.  

Als gevolg van het besluit om de gaswinning versneld terug te brengen naar nul zijn de al 

bestaande onzekerheden met betrekking tot de versterking substantieel toegenomen. De 

bestaande onzekerheden vloeien daarbij voort uit het dynamische karakter van de gehanteerde 

NPR (die bepaalt welke huizen in welke mate moeten worden versterkt en – in het verlengde 

hiervan – wat de omvang is van de financiële aansprakelijkheid van de NAM. Batch 1588 is tot op 

heden doorgerekend op basis van NPR2015. Binnenkort wordt een geactualiseerde veiligheidsnorm 

NPR2018 afgerond en gepubliceerd. Verwacht wordt dat toepassing van deze geactualiseerde norm 

320
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leidt tot een neerwaartse bijstelling van de omvang van de versterkings-noodzaak en daarmee van 

de omvang van de financiële aansprakelijkheid van de NAM. 

Het recente gaswinningsbesluit vergroot deze onzekerheden nog eens substantieel. Het is namelijk  

geenszins uitgesloten dat door de versnelde afbouw naar nul de versterkingsnoodzaak nog verder 

terugloopt. Het SodM cs onderzoekt eea. De uitkomsten van dit onderzoek worden deze zomer 

verwacht, waarna het overigens naar verwachting nog enkele maanden zal kosten de 

onderzoeksuitkomsten te vertalen in operationele termen.  

 

Tegen deze achtergrond zijn betrokken partijen overeen gekomen de aanpak van de eerste batch 

1467 onverkort af te ronden en de aanpak van de derde batch 1581 on hold te zetten. Het eerder 

gememoreerde verschil van inzicht spitst zich toe op batch 1588. Tijdens het laatste onder andere 

hierover gevoerde overleg op 23 april jl was zwart-wit gesteld sprake van twee posities/opties:  

1. Direct doorgaan met deze batch op basis van de tot op heden gehanteerde 

uitgangspunten/criteria en het thans klaarliggende plan (hierna genoemd ‘optie batch 1588’). 

2. On hold zetten van de batch in afwachting van nieuwe onderzoeksgegevens met betrekking tot  

de versterkingsnoodzaak (waarin de effecten van het gaswinningsbesluit zijn verdisconteerd) 

en een hierop te baseren nieuw plan (hierna genoemd ‘optie on hold’) 

 

De belangrijkste argumenten voor de eerste optie/positie zijn dat – mede aangezien een nieuwe 

veiligheidsnormering en de operationalisering daarvan naar verwachting nog geruime tijd op zich 

zal laten wachten - bewoners niet langer in angst en onzekerheid kunnen worden gelaten over (de 

veiligheid van) hun huidige en toekomstige woonsituatie en dat de toepassing van de tot op heden 

gehanteerde criteria financiële ruimte biedt voor een integrale stads-, dorps- en 

wijkvernieuwingsaanpak van de vier buurten binnen deze batch.  

 

De belangrijkste argumenten voor de tweede positie/optie zijn dat bewoners niet worden 

opgezadeld met een bij nader inzien onnodige/onnodig zware versterking en dat geen andere 

partijen dan de NAM opdraaien voor de versterkingskosten. 

 

 

Opdracht en aanpak 

Teneinde het verschil van inzicht met betrekking tot de aanpak en bekostiging van de versterking 

(in casu van batch 1588) op 22 mei as op te kunnen lossen/te kunnen overbruggen, is afgesproken 

enig voorwerk te verrichten. Zo wordt olv de CdK van Groningen een overzicht van de 200-400 

meest onveilige woningen per processtap (inspectie, enginering en va) opgesteld. Op basis hiervan 

zouden de meest kwetsbare huizen (al dan niet behorend tot de batches 1588 en 1581) voorrang 

kunnen krijgen in het proces en zou de daadwerkelijke versterking van de desbetreffende huizen 

zsm ter hand kunnen worden genomen (hierna genoemd ‘optie veiligheid’). 

 

In ditzelfde kader heeft BZK de opdracht gekregen - rekening houdend met de toegenomen 

onzekerheden met betrekking tot de versterkingsnoodzaak en daarmee met betrekking tot de 

financiële aansprakelijkheid van de NAM voor de aanpak van batch 1588 - voor 22 mei as in 

overleg met andere betrokkenen (waaronder corpo’s en gemeenten) één of meer alternatieve  

opties met betrekking tot batch 1588 (inclusief bekostiging) in kaart te brengen.  

 

Met het oog hierop is in de weken 18 en 19 een aantal verkennende gesprekken gevoerd (zie 

bijlage, volgt nog). Tegelijkertijd zijn financiële en andere facts & figures verzameld en 

geanalyseerd. Hierna worden de belangrijkste bevindingen en conclusies op een rij gezet. 
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Met name gesprekspartners uit de kring van betrokken corpo’s geven aan dat buurtgerichte sloop-

nieuwbouw van de tot batch 1588 behorende corporatiewoningen (inclusief de particuliere 

woningen in de desbetreffende buurten) niet meer dan circa € 200.000 per woning (excl. openbare 

ruimte) hoeft te kosten. Hiervoor zijn diverse redenen: 

 De kosten van sloop-nieuwbouw zijn aanzienlijk beter te ramen en te beheersen dan de kosten 

van maatwerk-versterking. 

 Corpo’s kunnen bij gebiedsgerichte sloop-nieuwbouw het carrousel-principe toepassen 

waardoor geen dure wisselwoningen nodig zijn en bewoners ook maar 1 keer hoeven te  

verhuizen. 

 Inspectie- en engineringkosten vervallen. 

 Bij sloop-nieuwbouw hoeft het zeer prijzige ‘like for like principe’, dat inhoudt dat de bewoner 

exact hetzelfde terugkrijgt (type keuken, behang, tuinaanleg), niet te worden gehanteerd. Dit 

geldt voor het corporatiebezit. In de particuliere sector is de afweging meer individueel. 

 

In veel van de gevoerde gesprekken werd last but not least benadrukt, dat de bij batch 1588 

betrokken bewoners er al enkele maanden van overtuigd zijn dat hun huizen niet veilig zijn. Dit 

zou zich inmiddels in toenemende mate uiten in geestelijke en fysieke klachten van die bewoners 

(gesignaleerd door artsen en welzijnsorganisaties). Hierbij komt dat niet wordt verwacht wordt dat 

direct na het voor medio dit jaar beoogde SodM cs rapport al operationele duidelijkheid zal bestaan 

met betrekking tot (on)veiligheid en de geactualiseerde versterkingsnoodzaak van de batch 1588-

huizen. Dit zou betekenen dat de betrokken bewoners nog aanzienlijk langer in angst en 

onzekerheid over hun veiligheid zouden moeten zitten. Alle gesprekspartners vonden dit 

onverteerbaar. Inmiddels worden de va’s van batch 1588 met een beroep op de Wob opgevraagd 

en spreken lokale media over ‘chaos bij versterken’. 

 

 

Opties mbt batch 1588 

Tegen de hiervoor geschetste achtergrond dient zich, naast de opties ‘on hold‘, ‘batch 1588’ en 

‘veiligheid’ nog een vierde optie aan. Deze optie behelst de beperking van de onmiddellijke aanpak 

van batch 1588 tot de circa 1.000 corporatiewoningen (al dan niet inclusief de particuliere 

woningen in de desbetreffende buurten) op basis van het uitgangspunt buurtgerichte sloop-

nieuwbouw. Een dergelijke investeringsaanpak maakt het mogelijk dat wordt ingespeeld op 

bewonerswensen, energietransitie, krimp en wonen-zorg. Doordat aardbevingsbestendig nieuw 

wordt gebouwd is tegelijkertijd de veiligheid gegarandeerd (hierna genoemd ‘optie veiligheid en 

perspectief’). 

 

Uiteraard spelen bij de onderlinge weging van opties bekostigingsmogelijkheden een essentiële rol. 

Hierna worden de kosten van de alternatieve optie ‘veiligheid en perspectief’ afgezet tegen de 

kosten van de optie ‘batch 1588’. 

 

 

Kosten  

Op basis van de eind dit jaar vastgestelde ‘Kaders voor Versterken’ worden de kosten van 

versterken van batch 1588 (bij toepassing van vigerende normen en uitgangspunten) door de NCG 

geraamd op € 334 mln (optie ‘batch 1588’).  
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betalen als gevolg van de waardedaling van corpo-huizen. Deze mogelijkheden worden nog 

nader verkend/gekwantificeerd. 

6. In de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt voor alle gemeenten in ons land 

rekening gehouden met een normbedrag voor ruimtelijk-fysieke uitgaven. Hoewel met 

betrekking tot deze algemene uitkering voor iedere gemeente sprake is van bestedingsvrijheid, 

lijkt het redelijk dat de betrokken gemeenten in dit licht (een belangrijk deel van) de voor 

batch 1588 noodzakelijke investeringen in de openbare ruimte voor hun rekening nemen. Een 

en ander is nog niet nader verkend/gekwantificeerd. 

7. Voor de algemene uitkering aan de provincie Groningen uit het provinciefonds geldt grosso 

modo hetzelfde. In dit kader zou verder ook de stevige vermogenspositie van de provincie 

kunnen worden benut. Ook hier is nadere verkenning/kwantificering aan de orde. 

 

Naast de hiervoor geschetste mogelijkheden om het verschil tussen de kosten van de twee 

hiervoor onderscheiden opties enerzijds en de daadwerkelijke toekomstige bijdrage van de NAM 

aan de versterkingskosten van batch 1588 anderzijds (indien en voor zover nodig) te overbruggen, 

dienen zich nog vier andere mogelijkheden aan. Deze mogelijkheden hebben alle betrekking op 

een mogelijke inzet van delen van al beschikbare of nog te verwerven budgetten voor 

perspectiefontwikkeling: 

8. Een deel van het door de minister van EZK voor perspectiefontwikkeling beschikbaar gestelde 

budget tbv de sociale en fysieke leefbaarheid(sverbetering) ad € 250 mln zou ook in dit kader 

kunnen worden benut. Eerder is hieruit al € 24 mln tbv sloop/nieuwbouw van 

vliesgevelwoningen uit batch 1467 bekostigd.   

9. Groningse corpo’s zouden met betrekking de perspectiefontwikkeling in aanmerking kunnen 

komen voor ‘bijzondere projectsteun’. Hierbij gaat het om een vorm van herverdeling tussen 

corpo’s op basis van artikel 57, lid 1b van de Woningwet. Ook van deze mogelijkheid zou in dit 

kader gebruik kunnen worden gemaakt. 

10. Denkbaar is dat tbv de perspectiefontwikkeling -niet los van hiervoor al gereserveerde andere 

budgetten- betrokken Groningse gemeenten (bijv. de komende tien jaar) een bijzondere 

uitkering uit het gemeentefonds ontvangen. Hierbij gaat het om een herverdeling tussen 

gemeenten. Een dergelijke voorziening, die al eerder is getroffen voor onder andere Lelystad 

en Enschede, zou ook in dit kader kunnen worden benut. 

11. In dit kader zouden ten slotte mogelijk te verwerven Europese fondsen kunnen worden benut. 

Ook deze mogelijkheid dient nog nader te worden verkend/gekwantificeerd. 

 

Overigens geldt voor nagenoeg alle hiervoor geschetste bekostigingsopties de noodzakelijke 

voorwaarde, dat klip en klaar dient te zijn dat - ook na verwerking van de nieuwe 

inzichten/toepassing van nieuwe criteria - de NAM ten minste alle kosten draagt waarvoor alsdan 

aansprakelijkheid bestaat. 

 

 

Voorlopige conclusies 

Op 22 mei as liggen er tegen de hiervoor geschetste achtergrond mbt batch 1588 (ten minste) vier 

opties op tafel: 

1. Optie ‘batch 1588’: onmiddellijke aanpak van batch 1588 op basis van de gehanteerde 

uitgangspunten/criteria en thans voorliggende plannen (in veel gevallen sloop – herbouw). 

2. Optie ‘veiligheid en perspectief’: onmiddellijke aanpak van batch 1588 door corpo’s, op 

basis van 100% sloop-nieuwbouw. 

3. Optie ‘on hold’: batch 1588 ‘on hold’ tot duidelijk is wat de operationele en financiële 

aansprakelijkheids- consequenties zijn van de geactualiseerde veiligheidsnorm (NPR2018) en 

de medio dit jaar verwachte uitkomsten van het door SodM cs verricht onderzoek.  
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4. Optie ‘veiligheid’: beperking van de onmiddellijke aanpak van batch 1588 tot de huizen die 

deel uitmaken van de 200- 400 meest onveilige huizen. 

 

Tegen de hiervoor geschetste achtergrond kan een aantal voorlopige conclusies worden getrokken. 

 

De belangrijkste voorlopige conclusie is, dat de in de voorliggende notitie verkende optie ‘veiligheid 

en perspectief’ in beginsel een goed alternatief kan vormen voor de andere met betrekking tot 

batch 1588 op tafel liggende opties. Deze conclusie is gebaseerd op de volgende overwegingen: 

 Circa 70% van de bewoners van tot batch 1588 behorende huizen worden niet langer in het 

ongewisse gelaten; voor de overige bewoners biedt de optie ‘veiligheid’ wellicht soulaas. 

 De veiligheid van de aardbevingsbestendige nieuwbouw is gegarandeerd. 

 Er kan integraal, buurtgericht worden ingespeeld op bewonerswensen, energietransitie, krimp 

en wonen-zorg (op basis van inmiddels beschikbare stads-, dorps- en 

buurtvernieuwingsplannen). 

 In de regio is draagvlak aanwezig, mits voorkomen wordt dat anderen dan de NAM opdraaien 

voor kosten die – ook na verwerking van de nieuwe inzichten – tot de aansprakelijkheid van de 

NAM blijven behoren.  

 Er zijn in beginsel voldoende bekostigingsmogelijkheden om het verschil tussen de kosten ad 

circa € 200 mln en de uiteindelijk daadwerkelijke financiële aansprakelijkheid van de NAM 

(indien en voor zover nodig) te overbruggen. 

 

In hoeverre de optie ‘veiligheid en perspectief’ daadwerkelijk etc. een serieuze optie vormt, is 

afhankelijk van de bereidheid en het vermogen van betrokken partijen sluitend met elkaar af te 

spreken in hoeverre welke van de hiervoor geïnventariseerde aanvullende bekostigingsopties in dit 

kader daadwerkelijk (indien en voor zover nodig) worden benut. Wat betreft die afspraken is 

denkbaar dat het uiteindelijk niet door de NAM betaalde deel van de kosten van de optie ‘veiligheid 

en perspectief’ gelijkmatig (1/3, 1/3, 1/3) worden betaald vanuit de geïnventariseerde 

mogelijkheden van de rijksoverheid (iig mogelijkheden 1, 2 en 3), de mogelijkheden van de regio 

(iig mogelijkheden 5 en 7), respectievelijk de mogelijkheden met betrekking tot 

perspectiefbudgetten (iig mogelijkheid 8). 

 

Tenslotte dient mbt de hier verkende optie ‘veiligheid en perspectief’ nog het eea te worden 

uitgezocht. Ook als om welke redenen dan ook worden gekozen voor een andere optie, verdient 

het aanbeveling de in dit kader geïnventariseerde bekostigingsopties verder te 

verkennen/kwantificeren. De uitkomsten hiervan zullen naar verwachting ook goed bruikbaar zijn 

met het oog op de bekostiging/financiering van de perspectiefontwikkeling in meer algemene zin. 

 

 

 


















































































