
Versnellingsmaatregelen Groningen 

Schade 

1. Door een aanbod te doen aan 9000 inwoners om hun schade op te lossen, brengen we 

het stuwmeer aan wachtenden drastisch naar beneden (“generaal alstublieft”). Iedereen 

die voor 1 januari 2019 een schademelding heeft gedaan kan kiezen tussen 5000 euro vergoeding 

of maximaal 11000 euro herstel door een aannemer (beiden incl. 1000 euro bijkomende kosten). 

Ze hoeven niet te wachten op een opname en beoordeling. Zodra bewoner dit aanbod accepteert, 

maakt de TCMG een besluit (waar beroep en bezwaar tegen openstaan). Na ontvangst van dit 

besluit ontvangt de bewoner gelijk het geldbedrag òf kan bewoner gelijk een aannemer 

inschakelen.  

Gedupeerden die een opname willen, kunnen uiteraard hiervoor kiezen. TCMG brengt hierdoor de 

wachttijd significant terug voor gedupeerden en maakt ruimte voor de meldingen n.a.v. de beving 

bij Westerwijtwerd.  

2. We versimpelen en optimaliseren het afhandelingsproces aanzienlijk met positieve 

gevolgen voor de beschikbare capaciteit en doorlooptijd. Bij vaststelling van het Besluit 

Mijnbouwschade Groningen was iedereen gebrand op zorgvuldigheid en zijn extra waarborgen 

bovenop het normale bestuursrecht ingebouwd. Dit ging ten koste van de snelheid. Om meer 

snelheid te maken worden interne processtappen verwijderd (zoals een extra zienswijze) of 

samengevoegd. Ook gaan we meer risicogestuurd werken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat vaker bij 

twijfel over de calculatie bij lage bedragen zonder verder onderzoek in het voordeel van de 

aanvrager wordt beslist. Daarnaast worden voor de meer complexe schades bij bijvoorbeeld 

monumenten en agrarische bedrijven, meer deskundigen aangetrokken. Ik vraag TCMG ook een 

extra stap in de bezwaarprocedure te schrappen. Dit moet de afhandeling voor alle gedupeerden 

versnellen.  

3. De aannemersvariant wordt uitgebreid tot 150 opnamen per week. Door verschillende 

maatregelen wordt het mogelijk dat minimaal vier keer zoveel mensen per maand 

gebruik maken  van de aannemersvariant. De aannemersvariant wordt hiermee voor (veel) 

meer bewoners toegankelijk. Bovendien wordt mogelijk gemaakt dat mensen hun eigen aannemer 

kunnen aandragen. Hiermee wordt de aanvrager meer eigen regie geboden en draagt de inzet van 

meer aannemersbedrijven voor opnames en calculatie van de schade bij aan het verlichten van de 

druk op het reguliere proces. De eigen aannemer kan ook zorgdragen voor het herstel. 

Versterken 

4. Door gebruik van standaardmethoden gebaseerd op typologieën wordt het mogelijk 

om substantieel te versnellen bij beoordelen. In plaats van ieder huis individueel door te 

rekenen, wordt gebruik gemaakt van de typologiebenadering zodat de benodigde tijd voor 

beoordelen drastisch afneemt. Door niet meer huis-per-huis tot achter de komma te rekenen is het 

mogelijk om sneller in beeld te hebben of versterking nodig is  en wat nodig is voor de versterking.  

5. We introduceren een radicaal versneld proces, waarbij erkende aannemers in 1 stap 

een uitvoeringsplan maken. Aannemers zullen worden opgeleid en begeleid om het gehele 

proces van voorbereiding van de versterking in een keer te doen en snel uit de startblokken te 

komen. Hierbij wordt kennis die is opgedaan van de versterkingsoperatie of standaardaanpak slim 

ingezet. Dit betekent wel dat er minder nauwkeurig wordt doorgerekend. Het voordeel is dat 

bewoners zelf regie hebben en maatregelen sneller kunnen worden doorgevoerd. Als aannemers 

voldoende kennis in huis hebben levert dit extra capaciteit op voor de versterking. Bewoners die in 

de plannen van aanpak zitten van gemeenten krijgen de gelegenheid om voor deze optie te kiezen 

als zij dit wensen. 

6. Rijk en Regio zetten in op een Bouwakkoord Groningen om uitvoeringscapaciteit te 

maximaliseren. Het bouwakkoord geeft bouwondernemers zicht op een constante werkstroom en 

zorgt voor korte lijnen met de uitvoeringsorganisatie. Door innovatieve vormen van aanbesteding 

wordt ingespeeld om de behoefte van gemeenten en bewoners.  

7. Er komt één Uitvoeringsorganisatie voor versterken. De lokale plannen van gemeenten 

zijn leidend, de gemeenten opdrachtgevers, de Uitvoeringsorganisatie zorgt voor de voortgang. De 



gehele procesketen versterken staat onder hoede van één Uitvoeringsorganisatie versterken. Dit 

betekent dat de huidige NCG een transitie zal moeten doormaken. Per 01-01-2020 zal de nieuwe 

Uitvoeringsorganisatie van start gaan.  

8. Er komt één wet voor schade en versterken in Groningen. Voor de zomer zal de wet 

waarin de afhandeling van schade wettelijk wordt verankerd aan de Tweede Kamer worden 

aangeboden. Wat wettelijk geregeld moet worden op het gebied van versterken zal hier zo spoedig 

mogelijk aan worden toegevoegd. Daarnaast wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn, 

bijvoorbeeld in Crisis- en Herstelwet, om procedures verder te versnellen. Zo ja, dan wordt dit 

meegenomen. Er komt ook één zbo voor schade en versterken. Alle besluiten over schade en 

veiligheidsbesluiten voor versterken worden onder één dak geplaatst. De Tijdelijke Commissie 

Versterken wordt zo spoedig mogelijk opgericht. Deze commissie gaat vanaf dag één samenwerken 

met de TCMG. Na wettelijke verankering worden beide commissies ondergebracht binnen één 

instituut.  

9. We voeren de bestaande versterkingsadviezen van de woningen met (licht) verhoogd 
risicoprofiel in batch 1581 uit. We toetsen of een herbeoordeling van een deelverzameling van 
deze groep wezenlijk nieuwe inzichten oplevert. Deze toets zal op korte termijn worden uitgevoerd. 
Dit is aanvullend op de bestuurlijke afspraken van 20 september. Op deze wijze wordt schaarse 
capaciteit beter benut, er wordt geen capaciteit ingezet voor uitgebreide herbeoordeling van 
woningen die al een versterkingsadvies hebben. Deze afspraak sluit aan bij het advies van 
Staatstoezicht op de Mijnen. 

Aanvullende afspraken:  

10. De opkoopregeling wordt tot en met 2024 doorgezet, daarbij wordt iedereen die op 

de huidige wachtlijst staat direct geholpen. Bewoners die hun woning te koop hebben staan 

krijgen de garantie dat zij op enig moment hun woning kunnen verkopen als zij hier zelf niet in 

slagen. Daarom wordt het Koopinstrument voortgezet tot en met 2024. Deze meerjarige 

voortzetting geeft de bewoners perspectief. Dit zorgt voor rust en vertrouwen op de woningmarkt. 

Dit is in lijn met de aanbeveling die de onderzoekers van de TU Delft hebben gedaan in de 

evaluatie van de pilot Koopinstrument (2017). Er wordt €20 mln ingezet om voorzetting mogelijk 

te maken. Met deze inzet kan tegelijkertijd iedereen die nu op de wachtlijst staat per direct worden 

geholpen. Indien een nieuwe evaluatie uitwijst dat aanpassing van de regeling noodzakelijk is, dan 

zal dat mogelijk worden gemaakt.  

11. Samen met de Regio en de GGD worden 18 aardbevingscoaches opgeleid en ingezet 

om Groningers bij te staan die worstelen met de gevolgen van aardbevingen. Er zijn 

aanvullende afspraken gemaakt naar aanleiding van het rapport van de GGD waarin aanbevelingen 

worden gedaan voor een preventieve aanpak. Rijk en regio hebben afgesproken dat de komende 2 

jaar aardbevingscoaches beschikbaar zijn.   

12. Het loket Waardedaling gaat dit najaar open, zodat iedereen zich kan aanmelden 

voor een compensatie voor waardedaling en zo spoedig mogelijk vergoedingen kunnen 

worden uitgekeerd. De Commissie die deze vergoedingen gaat doen, wordt na de zomer 

benoemd, zodat zij al kan starten met het ontwikkelen van de werkwijze.   

Gaswinning 

13. Er wordt doorlopend gezocht naar aanvullende maatregelen om de gaswinning uit 

het Groningenveld zo snel mogelijk naar nul te brengen. De maatregelen die het kabinet het 

afgelopen jaar in gang heeft gezet leiden tot een winning die komend gasjaar lager is dan voorzien 

bij de aankondiging van het sluiten van het gasveld op 29 maart 2018. We blijven zoeken naar 

aanvullende maatregelen. Specifiek onderzoekt het kabinet op dit moment twee aanvullende 

maatregelen om vanaf 2022 de winning nog dichter bij nul te brengen: het beleveren van 

exportpunt naar Duitsland Oude Statenzijl met pseudo Groningengas en het vullen van gasopslag 

Norg met pseudo Groningengas.  

14. Ook voor het komende jaar zoeken we aanvullende maatregelen om onder het niveau 

van 15,9 bcm uit te komen. Het advies van SodM heeft nogmaals onderstreept dat ook voor het 

komende gasjaar het lopende onderzoek naar aanvullende maatregelen met de grootst mogelijke 

urgentie moet worden voortgezet. Eerste, nog onzekere maatregelen zijn hierbij in beeld. Uit een 



tussentijdse evaluatie van het huidige gasjaar van GTS blijkt dat er in de zomer een grotere 

hoeveelheid stikstof over is dan eerder voorzien. Ik ben samen met betrokken partijen aan het 

kijken naar maatregelen om deze extra stikstofcapaciteit maximaal in te zetten om het 

winningsniveau mogelijk al voor komend gasjaar verder te beperken. Alle beschikbare maatregelen 

worden onderzocht, en medio juni kom ik bij de publicatie van het ontwerp-vaststellingsbesluit 

terug op de stand van zaken. 


