
Afspraken capaciteit BO 11 maart  
 
De NCG is gevraagd om inzicht te geven in de beoordelingscapaciteit die beschikbaar is 
voor de versterkingsoperatie. Bijgevoegd memo levert dit overzicht.  
 
Waar het aantal fte in Q1 van 2019 nog 275 bedraagt is de verwachting dat het aantal 
beschikbare fte richting eind 2019 stijgt naar 600 fte. Hiermee komt de capaciteit 
structureel terug op het oude niveau. Dit betekent dat, met de huidige capaciteit en de 
verwachte verdubbeling van capaciteit, alle woningen in de hoogste risicocategorie medio 
2020 een beoordeling zullen hebben gekregen.  
 
De ministers delen de opvatting van de Regio dat de capaciteit op dit moment 
onvoldoende is om aan te sluiten bij de huidige ambities in de lokale PVA’s. Met deze 
capaciteit worden ongewenst lange wachttijden bij bewoners niet voorkomen.  
 
Uitgangspunt is dat inwoners binnen een jaar na de opname een versterkingsadvies 
krijgen. Daarnaast spreken partijen gezamenlijk de doelstelling af om op een 
beoordelingsproces uit te komen dat 4000 beoordeelde adressen per jaar oplevert.  
 
Naast het opschalen in de markt wordt daarnaast gewerkt aan het versnellen van 
opname, beoordeling en realisatie. Maximale inzet op de versnellingsmogelijkheden 
wordt gevraagd.  
 
Afspraak 1:  
Aan NCG wordt gevraagd om alles in het werk te stellen om nog dit jaar zo snel mogelijk 
op te schakelen in beschikbare fte en aantal beoordelingen.  
 
Afspraak 2:  
Een externe onafhankelijke partij wordt gevraagd om voor 15 mei een analyse te maken 
of het mogelijk is om structureel meer dan 600 fte te leveren.  
 
Afspraak 3:  
Regio en Rijk committeren zich aan de snelle ontwikkeling van een maatschappelijk 
verantwoorde versnellingsaanpak. Belangrijk onderdeel van de versnellingsaanpak is het 
werken met standaard versterkingsoplossingen per type huis (catalogusaanpak), conform 
advies Mijnraad en de bestuurlijke afspraken van 20 september 2018. Daarnaast zullen 
ook alle overige versnellingsopties verkend worden.  
 
Rijk en regio zullen het gezamenlijk het opdrachtgeverschap voeren. Het proces zal 
geleid worden door een extern bureau. Over de stand van zaken wordt voor 15 mei 
gerapporteerd.  
 
De standaardaanpak zal door TNO als onafhankelijke partij worden gevalideerd. EZK zal 
hiertoe de opdrachtverlening aan TNO faciliteren. Dit is reeds in overleg met NCG en 
regio in gang gezet. Het doel is de versnellingsaanpak in de tweede helft van 2019 te 
implementeren.  
 
Afspraak 4:  
Het Rijk grijpt in op de opdrachtgeversrelatie en aansturing van het CVW en de 
onderliggende (juridische) constructies (met o.a. NAM) en brengt de werkprocessen op 
orde. 
 
 


