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Graag in Ibabs voor BWO
Begin doorgestuurd bericht:
Van: 10.2.e
@minez.nl>
Datum: 15 december 2017 om 01:34:25 CET
Aan: "Wouters, A.N. (Anita)" <A.N.Wouters@minez.nl>
Onderwerp: Doorst.: Onderhandelingen Groningen - versie BWO & RFEZIL
Dag Anita,
Bedoel je deze stukken ter voorbereiding van morgen?
Groet,
10.2.e

Begin doorgestuurd bericht:
Van: 10.2.e

@minez.nl>
Datum: 13 december 2017 om 14:47:16 CET
Aan: 10.2.e
@minfin.nl>, 10.2.e
@minaz.nl>, 10.2.e
@minbzk.nl'" 10.2.e
@minbzk.nl>
Kopie: 10.2.e
@minez.nl>, 10.2.e
@minez.nl>, 10.2.e
@minbzk.nl>, 10.2.e
@minfin.nl>
Onderwerp: Onderhandelingen Groningen - versie BWO & RFEZIL
Allen,
Aanstaande vrijdag 15/12 vindt er van 15:30 tot 16:30 een
bewindspersonenoverleg plaats over Groningen op het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat. U bent daar voor uitgenodigd. Bijgaand treft u de stukken aan
die vandaag via het secretariaat van RFEZIL zijn verspreid. Indien u nog vragen
heeft over de stukken zijn we vanzelfsprekend beschikbaar.
Hartelijke groet,
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VERTROUWELIJK – HOOFDLIJN EN INZET ONDERHANDELINGEN GRONINGEN – 11-12-17
Hoofdlijn en inzet onderhandelingen Groningen
1. Aanleiding
In de komende maanden zullen er op twee tafels samenhangende onderhandelingen worden
gevoerd over de gaswinning in Groningen:
1. Met regionale partijen (bestuurlijk en maatschappelijk) zal een proces worden ingericht dat moet
leiden tot afspraken over schadeherstel, versterken en toekomstperspectief. Hiermee wordt tevens
herstel van vertrouwen van de inwoners in het openbaar bestuur nagestreefd.

buitenreikwijdte
2. Uitgangspunten voor de Staat
1. De Groningers staan voorop
 De winning moet veilig plaatsvinden.
 Het vertrouwen van de regio moet worden hersteld.
 Schade die wordt veroorzaakt moet snel en naar tevredenheid van de gedupeerden
worden afgehandeld.
 De herstel- en versterkingswerkzaamheden moeten zo veel mogelijk worden
gecombineerd met werkzaamheden die gericht zijn op verduurzaming en economische
structuurversterking.
 De regio moet een wenkend perspectief worden geboden.

buitenreikwijdte

3. De Staat neemt expliciet verantwoordelijkheid voor de publieke belangen
 De Staat neemt publieke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de
schadeafhandeling en de versterkingsopgave.
 NAM blijft exploitant en betaalt voor de schadeafhandeling en de versterkingsopgave.
 De Staat bepaalt de hoogte van de winning en maakt daarbij een afweging tussen de
verschillende publieke belangen (o.a. veiligheid, leveringszekerheid).
4.buitenreikwijdte
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buitenreikwijdte

4. Gesprekken regio
De discussie met de regio richt zich met name op de bovengrond. De gesprekken met de regio
kunnen onderverdeeld worden in de volgende hoofdonderwerpen:
1. Versterking: voortgang korte termijn en inrichting lange termijn
2. Schadeafhandeling: korte termijn (schadeprotocol) en langere termijn (fonds)
3. Toekomstperspectief voor de regio.
Bovenstaande elementen vormen bij elkaar een totaalafspraak met de regio. Het streven is om in
januari/februari 2018 met de regio tot een gezamenlijke lijn te komen over deze onderwerpen.
Daarnaast zal met de regio worden gesproken over het in 2018 te nemen instemmingsbesluit met
het winningsplan van NAM en lange termijn scenario’s voor de gaswinning. In het Nationaal
Bestuurlijk Overleg (NBO) op 6 december jl. zijn tussen Rijk en regiobestuurders afspraken gemaakt
over het proces dat moet leiden tot deze gezamenlijke lijn. De ambtelijke gesprekken zijn inmiddels
gestart.
In de huidige situatie voert de NCG publieke regie op de afhandeling van schade en de
versterkingsoperatie die door private partijen (NAM en CVW) worden uitgevoerd. Afhankelijk van de
te maken afspraken over de governance van deze drie hoofdonderwerpen wordt bezien welke rol de
NCG hierin dient te vervullen.
De ministerraad wordt gevraagd in te stemmen met een aantal hoofdlijnen. Te zijner tijd zullen
meer gedetailleerde (tussen)resultaten van de gesprekken met de regio aan de ministerraad worden
voorgelegd. Aan de ministerraad wordt gevraagd in te stemmen met:
1a.
Het financieren van verduurzamingsmaatregelen bij versterken voor de korte termijn, zoals
afgesproken tussen Rijk, regio en NCG;
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1b.
2.
3.

Uitgangspunten voor het overleg met de regionale partijen over inrichting van de
versterkingsoperatie op de langere termijn;
Een procesafspraak om een financieel gebaar mogelijk te maken ten behoeve van afronding
op korte termijn van een nieuw schadeprotocol;
Kaders als nadere uitwerking van de afspraak in het Regeerakkoord om met de
regiobestuurders tot een investeringsprogramma voor Groningen te komen.

Toelichting
buitenreikwijdte

b. Lange termijn inrichting versterkingsoperatie
Op het gebied van versterken zijn er diverse fundamentele knelpunten die in het overleg tussen Rijk
en regiobestuurders opgelost zullen moeten worden. Provincie en gemeenten geven aan naar een
andere rolverdeling toe te willen. Er wordt geen eigenaarschap gevoeld van het versterkingsproces
en er is een groeiend ongemak bij het ervaren gebrek aan regie over de eigen regio. Tot slot is door
EZK in samenwerking met BZK een traject gestart om samen met de regio toe te werken naar een
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nieuwe manier van samenwerken bij de aansturing van de versterkingsopgave (governance
bovengronds).
Het Rijk gaat het overleg met de bestuurlijke en maatschappelijke regionale partijen in met de
volgende uitgangspunten:
▪ Ondersteuning bieden aan de regio op het gebied van het ontwikkelen van een concreet
toekomstperspectief voor dorp, wijk of straat.
▪ Het nadrukkelijk koppelen van de versterkingsopgave aan kansen - niet alleen
duurzaamheid, maar bijvoorbeeld levensloopbestendigheid en leefbaarheid.
▪ Inzetten op een meer praktische benadering van het toepassen van de norm en het
normeringskader. Met name bij erfgoed zou dit een oplossing kunnen bieden voor situaties
waarin strikte toepassing bij versterking tot aantasting van monumenten zou kunnen leiden.
2. Schadeafhandeling
Op dit moment ligt de schadeafhandeling stil in afwachting van een nieuw schadeprotocol (>3.000
gemelde gevallen sinds 31 maart jl.) en leven inwoners met schade in onzekerheid over afhandeling.
Voor het schadeprotocol moet op korte termijn een oplossing worden gevonden: in het NBO van 6
december heeft de Minister van EZK de ambitie uitgesproken hier in januari 2018 uit te zijn. De
regio heeft aan een nieuw schadeprotocol de eis verbonden dat de Staat een ruimhartige bijdrage
moet geven voor de schadeafhandeling. Daarnaast wordt gevraagd om de NAM op afstand te zetten.
Deze eis van de regio is nog niet gekwantificeerd. Hoewel het uitgangspunt is dat NAM aansprakelijk
is, is de inschatting dat er op korte termijn vanuit het Rijk een (financieel) gebaar zal moeten maken
om met alle partijen tot overeenstemming te komen over het schadeprotocol. Dit zou de vorm
kunnen krijgen van een hardheidsclausule.
In het Regeerakkoord is de inzet van het regiofonds voor Groningen (€ 50 mln p/j) gekoppeld aan
verduurzaming, sociaal-maatschappelijke ondersteuning en een erfgoedloket. Er is geen ruimte
voorzien voor een financiële bijdrage van het Rijk aan schadeafhandeling. Om een bijdrage op korte
termijn toch mogelijk te maken wordt voorgesteld om afspraken te maken met Shell en Exxon over
een bijdrage die vanuit NAM wordt voorgefinancierd. Deze bijdrage zal in de onderhandeling met
Shell en Exxon over de gasafdrachten worden verrekend. De inzet is om een vast bedrag af te
spreken. Voorafgaand aan de bespreking van deze nota in de ministerraad van 22 december zal een
inschatting mogelijk zijn van het maximaal benodigde bedrag om tot overeenstemming met de regio
te komen. Als een dergelijke afspraak met Shell en Exxon wordt gemaakt, wordt vooruitgelopen op
een succesvolle uitkomst van dit onderhandelingsproces als geheel. Gezien de urgentie om tot een
oplossing te komen voor de schadeafhandeling wordt dit risico noodzakelijk en acceptabel geacht.
Ook op termijn – bij de inrichting van een publiek schadefonds – zou een bijdrage van de Staat
nodig kunnen zijn om een soepele afhandeling van schade mogelijk te maken. Te denken valt aan
een hardheidsclausule, regelruimte of een overlastcompensatie. Op dit moment is er nog
onvoldoende informatie beschikbaar om hier nu afspraken over te kunnen maken.

buiten reikwijdte
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buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

buitenreikwijdte
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buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

•

•
•

De Staat neemt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van schade en versterking (door
oprichting van een fonds/ZBO; precieze invulling is afhankelijk van gesprekken met de
regio). NAM voedt het fonds ruimhartig. Dat kan op twee manieren plaatsvinden: door een
vast bedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld of door verrekening achteraf per jaar.
NAM, Shell en Exxon dragen bij aan perspectief voor de regio.

buiten reikwijdte
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Toelichting op elementen
•
De onderhandelingen met Shell en Exxon zijn verdeeld in vier blokken:
I.
Compenserende maatregelen voor de regio
II. Schadeherstel & versterken
III. Herijking van de verantwoordelijkheden
IV. Governance gasgebouw & financiële afdrachten
De toekomstscenario’s voor de gaswinning maken geen deel uit van onderhandelingen, maar
bepalen wel de context (zie bijlage 1). Omdat het gas juridisch eigendom is van NAM
moeten afspraken worden gemaakt over economisch winbaar gas dat niet gewonnen wordt.

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

7

VERTROUWELIJK – HOOFDLIJN EN INZET ONDERHANDELINGEN GRONINGEN – 11-12-17

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte
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buiten reikwijdte

buiten reikwijdte
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buitenreikwijdte
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buitenreikwijdte

buitenreikwijdte
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Bijlage 2 | Financiële paragraaf Nationaal Bestuurlijk Overleg 6 december 2017
buitenreikwijdte

buitenreikwijdte

buiten reikwijdte
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7 december 2017
Meerjarenprogramma brief

Bijlage(n)

Geachte leden van de Maatschappelijke en Bestuurlijke Stuurgroep,
In het proces van de totstandkoming van het Meerjarenprogramma 2018-2022
(MJP), is duidelijk geworden dat er op dit moment nog te veel onduidelijkheden
zijn om tot een gedragen besluitvorming door alle partijen te komen. De formatie
heeft lang geduurd. De nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat ziet
de prioriteit van dit dossier, maar wil zich hierin eerst verdiepen voordat hij
besluiten neemt voor de lange termijn. De regio heeft aangegeven dat het
noodzakelijk is om goed te kijken wat de uitkomst van de formatie en het
regeerakkoord betekent voor Groningen. Het MJP zou niet vooruit moeten lopen
op de gesprekken met de verschillende partijen die nodig zijn om meer
duidelijkheid te verschaffen over de betekenis hiervan. De uitkomsten van deze
gesprekken zouden juist moeten landen in het nieuwe programma van NCG. Er is
uitdrukkelijk gevraagd om zaken in de bredere context te zien en dus een pas op
de plaats te maken met de publicatie van het MJP.
Aan de andere kant is de operatie van de versterking in volle omvang aan de
orde. Er vinden avond aan avond gesprekken plaats met bewoners over de
versterkingsmaatregelen voor hun huis. Uiteraard hebben bewoners daar heel
veel vragen over. Het gaat hier niet alleen over de huizen van mensen, maar ook
over het thuis van mensen. Het is noodzakelijk bewoners transparant te woord te
kunnen staan en antwoorden te geven op alle vragen die er zijn. Voor het gesprek
met de bewoners is duidelijkheid nodig over bijvoorbeeld de rolverdeling tussen
betrokken organisaties, de financiële spelregels en mogelijke alternatieven naast
versterking. Ook voor ondernemers is het van belang dat zij weten waar ze aan
toe zijn. Gegeven deze situatie is het nodig over een aantal zaken wel inhoudelijke
besluiten te nemen. Deze brief richt zich op de besluitvorming over wat nodig is
voor de uitvoering van de versterking van de eerste ruim 3.000 woningen.
Daarnaast richt deze brief zich op de noodzakelijke start van de inspecties die
gepland zijn voor het eerste kwartaal van 2018. Besluitvorming over deze
onderdelen is nodig om de operatie geen vertraging op te laten lopen.
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Ik zie de noodzaak om de aandacht volledig te focussen op de bewoners in het
gebied. Want zij zijn zonder daar zelf om gevraagd te hebben in deze ongewenste
situatie terechtgekomen. We spreken hier over bewoners van wie de woning al in
2016 is geïnspecteerd. In totaal betreft dit 1.467 gebouwen. Deze bewoners
wachten sindsdien soms al meer dan een jaar op de versterkingsadviezen over
hun woning. Deze mensen kunnen we niet nog langer in onzekerheid laten zitten.
Tot 22 december worden alle bewoners op de hoogte gebracht wat er nodig is om
hun huis veilig te maken. Voor het eerste kwartaal van 2018 staan nog eens
1.600 adressen op de agenda om hierover de gesprekken te voeren. De urgentie
van deze gesprekken en de begeleiding die dit vergt is niet te onderschatten.
Want bewoners horen dan wat er met hun woning gaat gebeuren. Dit heeft impact
op het leven van mensen. Tijdelijke woonruimte, andere woonomgeving, andere
afstanden tot sociale activiteiten of de buurtsuper op de hoek die niet meer te
voet te bereiken is. Deze operatie raakt mensen in bijna al hun dagelijkse
activiteiten. Bewoners hebben het recht om geïnformeerd te worden over deze
omvangrijke operatie. Om de juiste en complete informatie met bewoners te
kunnen delen en heldere afspraken te maken, zijn er kaders nodig, zodat
bewoners weten waar ze aan toe zijn. Deze zijn opgenomen in de bijlage. De
kaders zoals deze nu zijn opgenomen, zijn van toepassing op de uitvoering van
2016 (1.467), de uitvoering van 2017 (1.600) die in het eerste kwartaal van 2018
worden besproken en de 1.250 inspecties van het eerste kwartaal in 2018. Bij het
opstellen van het volgende MJP zullen de ervaringen die inmiddels zijn opgedaan,
worden betrokken.
Naast de gesprekken over de versterkingsadviezen staan er voor het eerste
kwartaal van 2018 ook 1.250 nieuwe inspecties gepland. Om geen vertraging op
te lopen, is akkoord nodig om deze inspecties uit te voeren. Ook deze bewoners
moeten tijdig worden geïnformeerd. Er zijn antwoorden nodig op vragen zoals
wanneer komen er mensen over de vloer of wat gaan die mensen eigenlijk
onderzoeken in mijn huis?
Naast begeleiding vanuit NCG, blijven ook de organisaties Stut en Steun, de
Commissie Bijzondere Situaties en de Onafhankelijke Raadsman toegankelijk voor
bewoners om hulp- en informatievragen te stellen.
Om er samen voor te zorgen dat bewoners ook echt centraal staan en om door te
kunnen gaan met inspecties en versterken van huizen, moeten er besluiten
genomen worden. We moeten ons realiseren dat de operatie in volle omvang van
start gaat.
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In de bijlage bij deze brief worden de onderwerpen waarover een besluit
genomen is toegelicht. Tijdens het Nationaal Bestuurlijk Overleg is akkoord
gegeven op de volgende punten:
1. Het toepassen van de kaders Uitvoering Versterking op de uitvoering van
2016 (1.467), de uitvoering van 2017 (1.600) die in het eerste kwartaal
van 2018 worden besproken en de 1.250 inspecties van het eerste
kwartaal in 2018.
2. Toepassen van de uitgangspunten voor het operationaliseren van de
versterkingsoperatie en daarbij tevens borgen dat de Groningse identiteit
in de aanpak wordt gewaarborgd.
3. Totdat antwoorden van de NEN-commissie beschikbaar zijn, past CVW
versterkingsmaatregelen toe die een conservatieve en daarmee zekere
interpretatie van de norm zijn. Daarmee moet veiligheid worden
gewaarborgd.
4. In het Addendum op het MJP 2017-2021 is opgenomen dat alle gebouwen
uit inspectieprogramma’s gestart voor 1 juli 2017 worden getoetst aan
NPR 9998:2015. Gebouwen uit inspectieprogramma’s gestart per 1 juli
2017 worden getoetst aan NPR 9998:2017. In deze brief wordt
teruggekomen op dit besluit voor twee gebieden: de nieuwbouwwijk in
Ten Post en een aantal woningen in Woltersum. Gebouwen in deze twee
gebieden worden getoetst aan NPR 9998:2017.
5. Tot er afspraken zijn over de invulling van het regeerakkoord over
verduurzaming bij versterking, zullen er middelen gevonden moeten
worden in de begroting van NCG voor de woningen waarvoor in 2017 en
begin 2018 versterkingsadviezen worden opgeleverd om net als voor de
eerste 500 te versterken huizen geen 4.000 maar 7.000 euro aan
verduurzamingsmaatregelen te kunnen realiseren.
6. Er is een commissie die de opdracht heeft de herijkte nieuwbouwregeling
te toetsen op gewenste effecten. Het definitieve advies van deze
commissie kan aanleiding geven tot het doorvoeren van noodzakelijke
wijzigingen in de nieuwbouwregeling.
7. In overleg met de maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep uiterlijk in
februari besluiten of de genomen maatregelen, om te komen tot
versnelling en het goed benutten van het innovatieve vermogen van
marktpartijen, voldoende zijn om knelpunten in de uitvoering op te lossen.
Op basis daarvan besluiten over de invulling van het inspectieprogramma
in 2018 voor de kwartalen twee, drie en vier.
8. Het toevoegen van het gebied met een verwachte grondversnelling hoger
dan 0,2g pga op de KNMI-kaart 2017 aan het kerngebied en daarmee ook
aan het werkgebied voor de eerste vijf jaar. Het betreft het gebied tussen
Noordbroek en Schildwolde.
9. Het aanwijzen van de volgende nieuwe gebieden waar het streven is om in
2018 te starten met de inspecties: Garrelsweer, Wirdum, Zeerijp,
Steendam, Tjamsweer (Appingedam), Tuikwerd (Delfzijl), Oranjebuurt
(Uithuizermeeden), Luddeweer, Lageland (Slochteren), Lageland
(Groningen), Hellum, Woudbloem, Scharmer, Noordbroek.
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10. Het starten van het Inspectie & Engineering Programma waarin circa
1.250 adressen zijn opgenomen voor het eerste kwartaal van 2018.
11. Tot er afspraken zijn over de invulling van het regeerakkoord over
bijdragen aan gemeenten, zullen er middelen gevonden moeten worden in
de begroting van NCG voor de aanvullende lumpsum-bijdrage voor de
werkzaamheden die gemeenten moeten verrichten, inclusief sociaalmaatschappelijke ondersteuning van hun bewoners en de ruimtelijke
ordeningstaak.
12. De middelen uit de begroting van NCG die worden ingezet om voor de
korte termijn tijdelijke overbrugging te vinden voor een bijdrage aan
verduurzamen en de lumpsum aan gemeenten moeten gecompenseerd
worden als onderdeel van de invulling van het regeerakkoord.
In het Nationaal Bestuurlijk Overleg is ook aandacht besteed aan andere
openstaande zaken. De minister heeft aangegeven op korte termijn tot een
integrale aanpak te willen komen van alle zaken die de gaswinning betreffen
(Gasgebouw, winning en bovengrond) en daartoe een proces in te richten waarin
de verschillende deelonderwerpen worden voorbereid en besproken aan een
bestuurlijke tafel. Waar het gaat om de bovengrond is betrokkenheid van Rijk,
provincie, gemeenten en NCG gewenst.
Ook het ontwikkelen van een samenhangende, integrale (ruimtelijke en
economische) visie op de ontwikkeling van het gebied staat prominent op de
agenda. Dat is van belang om de versterkingsoperatie ‘dienstbaar’ te maken aan
de gewenste toekomstige ontwikkeling.
Tot slot is de urgentie van de schadeaanpak door alle betrokkenen onderstreept
en is vastgesteld dat de aanpak daarvan niet kan wachten op de andere
openstaande punten. De eerste besprekingen zullen nog voor de Kerst
plaatsvinden.
Met vriendelijke groet,

10.2.e
Hans Alders
Nationaal Coördinator Groningen
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Bijlage I: Toelichting bij de besluitpunten
1

Uitvoering versterkingsoperatie: wat is er nodig?

In 2016 is gestart met inspecties van 1.467 adressen in Loppersum, ’t Zandt, Ten
Post/Lellens/Winneweer, Overschild en Opwierde Zuid. Dit jaar worden met
bewoners gesprekken gevoerd over de opgeleverde versterkingsadviezen. Begin
januari wordt weer met bewoners gesproken over versterkingsadviezen voor
1.600 adressen die in 2017 geïnspecteerd zijn. Deze adressen bevinden zich
verdeeld over alle gemeenten in het gehele kerngebied. De versterkingsoperatie
breidt zich dus binnenkort uit naar alle zes gemeenten in het kerngebied:
Loppersum, Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Slochteren, Ten Boer.
1.1

Kaders Uitvoering Versterken

Om de gesprekken over de versterkingsadviezen op de juiste manier met
bewoners te kunnen voeren, zijn er kaders opgesteld. Voor het gesprek met de
bewoners is duidelijkheid nodig over de rolverdeling tussen betrokken
organisaties, de financiële spelregels en mogelijke alternatieven naast versterking.
Deze kaders zijn noodzakelijk om de uitvoering te kunnen starten. Zoals in de
aanbiedingsbrief staat, zijn de kaders zoals deze nu opgenomen zijn van
toepassing op de uitvoering van 2016, (1.467), de uitvoering van 2017 (1.600)
die in het eerste kwartaal van 2018 worden besproken en de 1.250 inspecties van
het eerste kwartaal in 2018. Bij het opstellen van het volgende MJP zullen de
opgedane ervaringen worden betrokken.
De kaders zijn van toepassing op het versterkingsprogramma onder regie van de
NCG, inclusief de projecten Eigen Initiatief en Versterken op Bestelling en andere
projecten die onder regie van NCG zijn of worden gebracht en waarvoor nog geen
afspraken zijn gemaakt. De kaders zijn toegevoegd in de bijlage II kaders
Uitvoering Versterken.
Het toepassen van de kaders Uitvoering Versterken op de uitvoering
van 2016, (1.467), de uitvoering van 2017 (1.600) die in het eerste
kwartaal van 2018 worden besproken en de 1.250 inspecties van het
eerste kwartaal in 2018.
NCG is met NAM tot overeenstemming gekomen over de kaders waarbinnen NCG
de versterkingsoperatie kan uitvoeren. Zo komt er een publiek kader tot stand
waarbinnen de uitvoering kan plaatsvinden. Deze kaders gelden los van de
aanspraken van individuele eigenaren.
De reikwijdte van het afwegingskader zoals afgesproken met NAM, geldt voor het
inspectieprogramma 2017 tot en met 2019 (zoals vermeld in bijlage 3). In deze
MJP-brief wordt afgesproken dit toe te passen voor de 1.467 en 1.600
versterkingsadviezen (VA’s). Mochten uit gesprekken met de minister gunstigere
voorwaarden voortkomen, dan zullen deze met terugwerkende kracht - indien
Pagina 5 van 33

Nationaal Coördinator
Groningen

Ons kenmerk
NCG / 17197479

mogelijk - ook van toepassing moeten worden verklaard voor de genoemde 1.467
en 1.600.
Rolverdeling
NCG voert de regie over de versterkingsopgave. Aanvullend wordt NCG door NAM
in de gelegenheid gesteld de aansturing richting CVW te vervullen. CVW voert de
versterkingsopgave uit. NAM is aansprakelijk voor de kosten van de versterking
van gebouwen en de kosten die daarmee samenhangen en blijft contracthouder
van CVW.
Financiële spelregels
NCG ontvangt van NAM het financieel mandaat om tot oplossingen te komen met
de eigenaar van een gebouw binnen de kostenraming die CVW oplevert bij het VA.
De kostenraming bestaat uit de kosten voor de bouwkundige maatregelen en de
bijkomende (bouw)kosten. Tevens staat in het VA een indicatie van de
herbouwwaarde en wordt de getaxeerde waarde van de woning voor versterking
opgenomen. NAM draagt de kosten van bouwkundige versterking tot aan de
norm, ongeacht de bouwkundige staat van het gebouw. De eigenaar betaalt geen
eigen bijdrage voor het bouwkundig versterken en hoeft eventuele
waardevermeerdering na het versterken niet terug te betalen.
Om ongewenste verstoring van de woningmarkt te voorkomen, wordt echter wel
het begrip ‘waardesprong’ gehanteerd. Van een woningmarktverstorende
waardesprong is sprake wanneer de versterkte woning verkocht wordt binnen een
termijn van vijf jaar na de versterking en deze een waarde heeft boven de 110%
(het verschil tussen de versterkte en niet-versterkte woning) in het verlengde van
de waardesprong zoals is vastgelegd in het bestuursakkoord1. Als de
waardesprong boven de 110 % komt, wordt het af te dragen deel van de
waardesprong over 5 jaar verdeeld, van 75% in het eerste jaar naar 25% in het
5e jaar.
Het uiteindelijk benodigde bedrag wordt in een bouwdepot gestort. Daarover kan
NCG beschikken voor de uitvoering, zonder tussenkomst van NAM. Bij een
mogelijke overschrijding van de marge op dit bouwdepot, overlegt NCG met NAM
hoe met de overschrijding moet worden omgegaan. Daarbinnen heeft NCG de
ruimte om tot oplossingen te komen met de bewoner. Als de versterkingskosten
oplopen tot boven de 150% van de herbouwwaarde, wordt gewerkt aan een
maatwerkoplossing.
Mogelijke alternatieven voor versterking
De inzet is het bouwkundig versterken van gebouwen. Maar in sommige gevallen
zullen de kosten daarvoor zo hoog zijn, dat mogelijk het alternatief - sloop en
daarna nieuwbouw - aan de orde kan zijn naast de mogelijkheid om te versterken.

1

In het aanvullend bestuursakkoord van 2015 is door de overheden hierover opgenomen:
“Bij verkoop van de woning betaalt de eigenaar het verschil terug uit de
waardevermeerdering van de woning.”
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Dit wordt besproken met de eigenaar zodra de versterkingskosten hoger zijn dan
150% van de economische waarde (marktwaarde in huidige staat zonder grond)
of hoger zijn dan 100% van de herbouwwaarde (de kosten voor het slopen van
het oude pand en het herbouwen van hetzelfde pand). In het uiterste geval kan
aangeboden worden om de woning te kopen en vervolgens te slopen. Dit gebeurt
echter wel onder de voorwaarde dat de bewoner daarna over een alternatieve
woonruimte kan beschikken die aardbevingsbestendig is. Zo voorkomen we dat
eigenaren opnieuw in een versterkingstraject terecht komen. Daarnaast moet dit
alternatief passen in de gemeentelijke plannen. Bij gemeentelijke- en
rijksmonumenten is sloop geen optie en wordt er altijd versterkt.
1.2

Uitgangspunten operationaliseren versterkingsoperatie

In het MJP en het Plan van Aanpak Gebiedsgericht Werken zijn de hoofdlijnen
geschetst voor de versterkingsoperatie. Om een antwoord te kunnen geven op
meer gedetailleerde vragen en wensen van bewoners, is het wenselijk om zoveel
mogelijk duidelijkheid en transparantie te bieden. Bij de nadere uitwerking en
operationalisering van de hoofdlijnen worden onderstaande uitgangspunten
gehanteerd. Daarnaast worden eventuele gevolgen voor de ontwikkeling van de
woningmarkt gemonitord. Deze gevolgen kunnen mogelijk aanleiding zijn voor
flankerende maatregelen in de versterkingsaanpak.

Toepassen van de uitgangspunten voor het operationaliseren van de
versterkingsoperatie en daarbij tevens borgen dat de Groningse
identiteit in de aanpak wordt gewaarborgd.

Werkwijze voor eigenaren die niet willen of kunnen versterken
NCG ervaart dat een klein deel van de eigenaars/bewoners niet wil meewerken
aan de versterkingsopgave. De redenen hiervoor zijn divers, bijvoorbeeld het te
koop staan van een woning, ziekte van een van de bewoners, ouderdom, het in
twijfel trekken van de noodzaak van de versterkingsopgave en het niets (meer) te
maken willen hebben met NAM, CVW of NCG. NCG tracht in overleg met de
eigenaars/bewoners tot een passende oplossing te komen.
Vergoedingen
Uitgangspunt bij schadeherstel, inspecties en versterken is dat de bewoner
centraal staat en zoveel mogelijk wordt ontzorgd. Dit doen partijen door alle
mogelijke bijkomende kosten zoveel mogelijk te vergoeden in natura, in de vorm
van diensten en producten. Diensten als bijvoorbeeld verhuizen en schilderen,
producten als bijvoorbeeld meubilair in een wisselwoning. Bijkomende kosten die
niet in natura kunnen worden vergoed, worden zo veel mogelijk opgenomen in de
bouwkostenraming van het ontwerp.
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Tijdelijke huisvesting
Als versterkingsmaatregelen zo ingrijpend zijn dat verblijf in de eigen woning
gedurende de werkzaamheden niet veilig is of te veel overlast bezorgt, worden
bewoners opgevangen in tijdelijke huisvesting elders. In overleg met de gemeente
wordt hiervoor een aantal locaties aangewezen. Hierbij wordt gestreefd naar
locaties zo dicht mogelijk bij de eigen woning. Er worden verschillende typen
tijdelijke huisvesting beschikbaar gesteld om zo goed mogelijk aan te sluiten bij
de gezinssamenstelling en behoeften van de bewoners. Afhankelijk van de aard
van de maatregelen kan de tijdelijke huisvesting enkele weken tot maanden
duren. Voor korte duur worden volledig gemeubileerde tijdelijke woningen
aangeboden, bij langer verblijf wordt de eigen woningraad meeverhuisd. De
tijdelijke huisvesting wordt voor kosten van NAM gerealiseerd. De verhuizing van
en naar de tijdelijke huisvesting wordt geregeld door NCG en CVW.
Herbouwwaarde
In het afwegingkader Versterken wordt gesproken over de economische waarde
(ook wel marktwaarde genoemd) en herbouwwaarde van een te versterken
woning. Onder de herbouwwaarde wordt verstaan alle kosten die gemaakt moeten
worden voor het slopen en herbouwen van de woning, exclusief kosten voor de
tijdelijke huisvesting en andere bijkomende kosten die nodig zijn in het proces van
realisatie van de nieuwe woning. Uitgangspunt bij de herbouwwaarde is dat er een
vergelijkbare woning komt voor wat betreft woonoppervlak, woningkenmerken,
aantal kamers, typologie en architectonisch- en afwerkingsniveau.
Zowel de economische waarde als de herbouwwaarde worden bepaald door
taxatie van de huidige woning (exclusief het perceel waar de woning op staat).
Om de economische waarde te bepalen, wordt een gezamenlijke taxatie verricht
door een taxateur die is aangewezen door de eigenaar en een taxateur
aangewezen door NCG. Komen deze er gezamenlijk niet uit, dan wordt de
economische waarde bepaald door een onafhankelijke derde taxateur, die door de
eerste twee taxateurs - voorafgaand aan hun taxatie - wordt aangewezen. De
herbouwwaarde wordt ook bepaald op basis van taxatie door twee experts, een
aangewezen door de eigenaar en een aangewezen door NCG. Tevens wordt er een
deskundigencommissie ingesteld die het totaalproces van taxatie monitort en een
uitspraak kan doen als maatwerk noodzakelijk is in het geval van bijzondere
gebouwen of monumenten.
MKB-compensatieregeling
Een compensatieregeling voor verlies van winst en andere bijkomende kosten
voor MKB-bedrijven bij bouwkundige inspectie en versterking is noodzakelijk voor
een efficiënte afwikkeling van de versterkingsopgave. NCG heeft hiertoe op 13
november 2017 samen met NAM de aanpak, uitgangspunten en de bijhorende
uitwerking voor een pilot MKB compensatieregeling vastgesteld. De pilot is in ieder
geval van kracht voor de MKB-ondernemers en verhuurders van bedrijfspanden
die vallen in het bestand van de 1.467 te versterken panden. Hierna vindt per
groep een nadere inventarisatie plaats van MKB-ers en verhuurders die kunnen
worden toegevoegd aan de pilot. De pilot wordt vormgegeven door middel van
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een private pilotregeling die door NAM wordt vastgesteld op basis van een
voorstel van NCG. Onafhankelijke beoordeling vindt plaats door een
beoordelingscommissie. Urgentie speelt hierin een belangrijke rol. NCG zorgt voor
de uitvoering van de pilotregeling. De komende periode wordt de pilot nader
uitgewerkt en geoperationaliseerd en wordt er onder andere een
beoordelingscommissie ingesteld. De regio wordt bij de operationalisering van de
MKB-compensatieregeling betrokken.
1.3

Toepassing NPR

Om te bepalen of een gebouw moet worden versterkt en zo ja, welke
versterkingsmaatregelen er dan toegepast kunnen worden, zijn er berekeningen
nodig op grond van de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR). De toepassing van de
NPR is echter nieuw in Nederland, omdat er niet eerder met seismische
belastingen op een gebouw hoefde te worden gerekend. De toepassing van de
NPR leidt hierdoor tot de nodige vraagstukken waarover engineeringbureaus het
onderling niet eens zijn. Het gevolg is dat voor dezelfde typen gebouwen andere
conclusies worden getrokken en andere versterkingsmaatregelen worden
voorgesteld. Onderzocht moet worden in hoeverre het zinvol is om tot
gevalideerde uitgangspunten voor engineering te komen.
De belangrijkste verschillen van inzicht hebben momenteel betrekking op:
1.
Het effect van verweking van de ondergrond.
2.
De (on)mogelijke versterking van NeHoBo2-verdiepings- en zoldervloeren.
3.
De versterking van houten paalfunderingen met betonopzetters.
Op korte termijn wordt geen technisch gevalideerde oplossing verwacht voor deze
knelpunten, terwijl de verschillende varianten voor de bewoners sterk
uiteenlopende impact hebben wat betreft overlast.
Om te beoordelen of de NPR op de juiste wijze wordt toegepast, zullen concrete
vragen worden voorgelegd aan de onafhankelijke validatiecommissie van NCG en
aan de NEN-commissie die de NPR heeft ontwikkeld. Indien de NPR op zichzelf nog
niet toereikend is om toegepast te worden, zal NCG een aanvullende vraag
formuleren om deze duidelijkheid te krijgen.
Totdat antwoorden van de NEN-commissie beschikbaar zijn, past CVW
versterkingsmaatregelen toe die een conservatieve en daarmee
zekere interpretatie van de norm zijn waarmee veiligheid moet
worden gewaarborgd.

2 Een NeHoBo-vloer is opgebouwd uit keramische/bakstenen elementen die door horizontale wapening in de
langsvoegen draagkracht ontlenen. Er zijn verschillende constructietypen mogelijk. Het probleem schuilt in het
brosse karakter van het keramische materiaal en de verwachting dat dit vloertype niet voldoende stijf is om de
horizontale aardbevingsbelasting gelijkmatig (te weinig schijfwerking) over de metselwerkwanden te kunnen
verdelen.
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Het is belangrijk dat alle bureaus consistent dezelfde maatregelen toepassen bij
de versterkingsoperatie. Daarom past CVW versterkingsmaatregelen toe die een
voldoende conservatieve interpretatie van de norm zijn totdat er antwoorden van
de NEN-commissie beschikbaar zijn. Dit betekent in de praktijk dat er altijd
gekozen wordt voor het zekere voor het onzekere.
In het Addendum op het MJP 2017-2021 is opgenomen dat alle
gebouwen uit inspectieprogramma’s gestart voor 1 juli 2017 worden
getoetst aan NPR 9998:2015. Gebouwen uit inspectieprogramma’s
gestart per 1 juli 2017 worden getoetst aan NPR 9998:2017. In deze
brief wordt teruggekomen op dit besluit voor twee gebieden: de
nieuwbouwwijk in Ten Post en een aantal woningen in Woltersum.
NCG handhaaft het beleid dat enkel per 1 januari en 1 juli de kaders kunnen
wijzigen (op basis van onafhankelijk gevalideerde informatie). In dit kader is in
het Addendum op het MJP 2017-2021 opgenomen dat alle gebouwen uit
inspectieprogramma’s gestart voor 1 juli 2017 worden getoetst aan NPR
9998:2015 . Gebouwen uit inspectieprogramma’s gestart per 1 juli 2017 worden
getoetst aan NPR 9998:2017. In deze brief wordt teruggekomen op dit besluit
voor twee gebieden: de nieuwbouwwijk in Ten Post en een aantal woningen in
Woltersum. Gebouwen in deze twee gebieden worden getoetst aan NPR
9998:2017. De toelichting staat hieronder bij de betreffende kaarten.

Figuren 1 en 2: Gebieden waar i.p.v. NPR 2015 NPR 2017 wordt toegepast.
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Toelichting NPR 2015 versus NPR 2017
Een beperkt deel van het dorp Woltersum is geïnspecteerd voor 1 juli 2017 en zou
daarom getoetst worden aan NPR 2015. Het grootste deel van de inspecties vindt
echter in 2018 plaats en wordt getoetst aan NPR 2017. Om tot een consistente
aanpak te komen is gekozen voor toetsing van het hele dorp aan de NPR 2017,
inclusief de panden die al voor 1 juli 2017 geïnspecteerd zijn.
In Ten Post is al een groot deel met de NPR 2015 doorgerekend maar is gekozen
om de nieuwbouwwijk, die voor 1 juli 2017 geïnspecteerd zou worden, met de
NPR 2017 door te rekenen. Dit omdat het hier om een coherent gebied gaat, de
berekeningen nog niet gestart waren en omdat het om relatief recent gebouwde
woningen gaat.
1.4

Verduurzaming bij versterking

Tot er afspraken zijn over de invulling van het regeerakkoord over
verduurzaming bij versterking, zullen er middelen gevonden moeten
worden in de begroting van NCG voor de woningen waar in 2017 en
begin 2018 versterkingsadviezen worden opgeleverd om net als voor
de eerste 500 te versterken huizen geen 4.000 maar 7.000 euro aan
verduurzamingsmaatregelen te kunnen realiseren.
Gebouwen in deze twee gebieden worden getoetst aan NPR
9998:2017.
Gekoppeld aan de versterkingsoperatie wordt ook aandacht besteed aan
verduurzaming. Het kabinet heeft eerder 4.000 euro per woning beschikbaar
gesteld voor duurzaamheidmaatregelen in samenhang met de versterking.
Daarnaast is voor de eerste 500 te versterken particuliere woningen een extra
bedrag van 3.000 euro beschikbaar. Voor de eerste 500 woningen is er dus voor
verduurzaming een totaalbedrag beschikbaar van 7.000 euro.
Op dit moment spreken we echter over versterkingsadviezen met bewoners van
de 1.500 geïnspecteerde gebouwen uit het inspectieprogramma van 2016. Daar
komen in het eerste kwartaal van 2018 1.600 versterkingsadviezen bij van
gebouwen die in 2017 zijn geïnspecteerd. Dit betekent dat er meer dan 3.000
gesprekken met bewoners worden gevoerd. Om ook het resterende gedeelte van
deze groep 7.000 euro aan verduurzamingsmaatregelen te kunnen bieden, zullen
er extra middelen beschikbaar moeten komen. Waar de gesprekken over de
invulling van de afspraken in het regeerakkoord tussen rijk, provincie en
gemeenten nog moeten plaatsvinden, zullen deze middelen gevonden moeten
worden in de begroting van NCG.
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1.5

Nieuwbouwregeling

Er is een commissie die de opdracht heeft de herijkte
nieuwbouwregeling te toetsen op gewenste effecten. Het definitieve
advies van deze commissie kan aanleiding geven tot het doorvoeren
van noodzakelijke wijzigingen in de nieuwbouwregeling.
Om voortgang te houden in de operatie, is het ook van belang naar de afspraken
over nieuwbouw te kijken. Er zijn extra inspanningen nodig om nieuwbouw
aardbevingsbestendig te bouwen. De Nieuwbouwregeling van NAM biedt
technische en financiële ondersteuning om nieuwbouw aardbevingsbestendig te
bouwen op basis van de NPR. NCG heeft in overleg met gemeenten, provincie,
Rijk, maatschappelijke partijen en NAM de oude Nieuwbouwregeling van NAM
herijkt. De herijkte Nieuwbouwregeling is bedoeld voor zowel particuliere als
zakelijke ontwikkelaars en kent een looptijd van twee jaar tot 23 december 2018.
Een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het Rijksvastgoedbedrijf,
de NEN-commissie, Raad van Arbitrage en de Rijksbouwmeester, toetst
momenteel de nieuwe regeling om te kijken of deze ook daadwerkelijk het
gewenste effect heeft in zowel binnenstedelijk gebied als daarbuiten. In
tegenstelling tot de eerdere ambitie lijkt de commissie niet in december met een
definitief advies te kunnen komen dat een plek kan krijgen in de reguliere
herijking van de regeling. Wel zijn er mogelijk op deelonderwerpen
tussenresultaten beschikbaar die daarin al kunnen worden meegenomen. Zodra
het rapport beschikbaar is wordt dit met de bestuurlijke en maatschappelijke
stuurgroep besproken, inclusief de eventuele noodzakelijke wijzigingen.
Uitgebreide informatie over de regeling en een overzicht van de reeds verstrekte
financiële vergoedingen staan op de website van NAM.

Pagina 12 van 33

Nationaal Coördinator
Groningen

Ons kenmerk
NCG / 17197479

2

Inspectieprogramma kerngebied: wat is er nodig?

In 2018 worden de inspecties van gebouwen in het kerngebied voortgezet. Om
het programma voort te zetten zijn de hierna beschreven onderdelen van belang.
2.1

Maatregelen

Ondanks dat alle betrokken partijen veel werk hebben verzet, zijn de
doelstellingen van de versterkingsoperatie in 2017 niet gehaald. Het gaat om het
aantal uitgevoerde inspecties, het aantal opgeleverde versterkingsadviezen en het
aantal gebouwen waarvoor de versterking is gestart.
We moeten vaststellen dat er verschillende oorzaken zijn waardoor de
verwachtingen voor 2017 niet waargemaakt worden. De versterkingsoperatie is
nog complexer dan al gedacht, zowel op technisch, juridisch, maatschappelijk als
organisatorisch vlak.
Technische complexiteit
Eerder is vastgesteld dat het niet eenvoudigweg een kwestie is van meer inspectie
en vooral engineeringscapaciteit. Het gaat om vereenvoudiging in het kader van
de NPR, maar ook om vereenvoudiging van het oordeel en om extra capaciteit.
De nieuwe NPR is beschikbaar sinds eind juni 2017, maar de vertaling in
rekenprogrammatuur kost nog enige maanden.
In de praktijk lopen de bureaus tegen zaken aan die niet eenduidig zijn en die
daarom ook leiden tot verschillende uitkomsten van de bureaus: effect van
verweking van de ondergrond, de versterking van de NeHoBo-verdiepings- en
zoldervloeren en de versterking van paalfunderingen met betonopzetters.
De sprong van ‘rekenen in alle gevallen’ naar een Deskundigenoordeel3 op basis
van referentiewoningen neemt meer tijd. Het vormgeven van een
geautomatiseerde beoordelingsmethode en het valideren daarvan vraagt ook
meer tijd.
Juridische complexiteit
NAM is niet alleen de aansprakelijke maar ook de verantwoordelijke partij. Dat is
de basis van de bestaande samenwerkingsafspraak tussen de minister van
Economische Zaken, NAM en NCG. Alle besluiten hebben de instemming nodig van
NAM. CVW wordt contractueel aangestuurd door NAM, terwijl NCG als publieke
regievoerder aangeeft wat nodig is qua kwaliteit en kwantiteit. Waar het MJP
leidend is voor NCG, is dat niet het geval voor NAM. De kans dat er in deze
situatie sprake is van tegenstrijdigheden, is groot. ‘Twee kapiteins op een schip’ is
vragen om moeilijkheden.

3

Bij een Deskundigenoordeel wordt op basis van een vergelijking met wel
volledig doorgerekende gebouwen van hetzelfde type gekomen tot
gestandaardiseerde en gevalideerde versterkingsmaatregelpakketten. Zie
voor meer informatie MJP 2017.
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Maatschappelijke complexiteit
Bewoners worden geconfronteerd met het feit dat de woning versterkt moet
worden, waarbij het vaak ook noodzakelijk is dat ze tijdelijk elders gaan wonen.
Verbouwen en verhuizen zijn stressfactoren van de eerste orde. In een dergelijke
situatie komen veel vragen op bewoners af, waarvan ook een aantal alleen door
de bewoner kunnen worden beantwoord. Een aanpak waarin bewoners
ondersteund worden door bewonersbegeleiders spreekt voor zich, maar laat
onverlet dat er veel van hen gevraagd wordt.
Het gaat daarbij niet alleen om de eigen woning, maar ook om de straat, de wijk,
het dorp. Bouwactiviteiten in de directe omgeving veroorzaken overlast. Wat kan
een straat, een buurt, een dorp aan?
Het vertrekpunt is en blijft dat er draagvlak nodig is onder de bevolking. Voor
draagvlak is het gewenst dat er samenhang komt tussen het verminderen van de
afhankelijkheid van gaswinning en de versterkingsopgave.
Organisatorische complexiteit
De beschreven juridische complexiteit die leidt tot ‘twee kapiteins op een schip’
staat niet op zichzelf. Daarnaast is ook aandacht nodig voor de vraag of de
organisaties zo zijn ingericht dat ze ook aan de verwachtingen kunnen voldoen. In
2017 hebben we moeten vaststellen dat de versterkingsadviezen in een aantal
gevallen niet aan de gestelde eisen voldoen.
Daarom worden in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
• Het versnellen van de gesprekken om NAM op afstand (NOA) te zetten.
Het is noodzakelijk dat NAM terugtreedt als inhoudelijk opdrachtgever
voor CVW en dat NAM NCG in staat stelt deze rol te vervullen. Daarmee
krijgt de publieke regie een verdergaande component van publieke
aansturing dan tot nog toe het geval was. De lopende gesprekken over
NOA moeten worden afgerond zodat de inhoudelijke aansturing door NCG
zo spoedig mogelijk kan worden vastgelegd. NAM blijft evenwel formeel
(contractueel) opdrachtgever van CVW. De rolwijziging van CVW tot enkel
een uitvoeringsorganisatie en NCG als inhoudelijk opdrachtgever leidt tot
een andere taakverdeling en rolinvulling. Dat brengt een cultuuromslag
met zich mee die niet van de een op de andere dag is gerealiseerd.
• NCG houdt in november een marktconsultatie om inzicht te krijgen in de
marktcapaciteit voor inspectie, engineering en uitvoering, en in de manier
waarop de markt hiervoor optimaal en innovatief benaderd kan worden.
De uitkomst van de consultatie en de eventuele knelpunten in de gehele
keten - van inspectie, planproces inclusief vergunningen en
planvoorbereiding tot start uitvoering - worden betrokken bij de vraag in
welke omvang het jaarlijkse Inspectie & Engineering Programma kan
worden uitgevoerd, zodat vooraf een reële planning van inspectie tot start
uitvoering kan worden gebruikt.
Het inzetten van regionale aannemers moet onderdeel zijn van het
aanbestedingsbeleid dat door CVW kan worden gevoerd.
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•

NCG gaat een externe audit laten uitvoeren op de inspectie- en
engineeringsprocessen van CVW. Dit is nodig om de huidige inzet van de
inspectie- en engineeringscapaciteit vanuit CVW te vergroten door te
bepalen of de gekozen aanpak vereenvoudigd en versneld kan worden.
Maar ook om op korte termijn vanuit CVW het Deskundigenoordeel in te
kunnen voeren om de tijd tussen inspectie en engineering en de start van
de uitvoering zo kort mogelijk te houden.

In overleg met de maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep
uiterlijk in februari een besluit nemen of de genomen maatregelen om
te komen tot versnelling en het goed benutten van het innovatieve
vermogen van marktpartijen voldoende zijn om knelpunten in de
uitvoering op te lossen en daarmee besluiten over de invulling van
het inspectieprogramma in 2018 voor de kwartalen twee, drie en vier.

Na het eerste kwartaal van 2018 wordt gekeken of de maatregelen voldoende zijn
om knelpunten in de uitvoering op te lossen. Hiermee wordt ook de vraag
beantwoord of er voldoende capaciteit is om de operatie te laten slagen binnen de
gestelde termijn. Dan zal ook gewogen worden of het reëel is om vast te houden
aan de inspectiedoelstelling - 22.000 en 1.500 inspecties en beoordelingen binnen
vijf jaar - of dat er een onacceptabel stuwmeer ontstaat aan inspectierapporten en
de doelstelling moet worden bijgesteld. Bij de afweging zullen de gevolgen worden
meegenomen, zoals het mogelijk later afronden van inspecties in het kerngebied
en daarmee ook het later starten van de inspecties buiten het kerngebied.
2.2

Prioritering

De versterkingsopgave is urgent, maar niet alles kan gelijktijdig worden
aangepakt en daarom is prioritering nodig. De bestaande prioriteringssystematiek
wordt voortgezet zoals beschreven in de eerdere Meerjarenprogramma’s. Op basis
van deze prioriteringssystematiek in combinatie met de nieuwste inzichten op
onder meer het gebied van seismische dreiging, wordt per jaar vastgesteld in
welke nieuwe gebieden er gestart gaat worden met het inspecteren van
gebouwen.
Nieuwe inzichten seismische dreigingskaart KNMI
Met het aanwijzen van gebieden wordt rekening gehouden met de nieuwe
seismische dreigingskaart van het KNMI. In de dreigingskaarten worden de
piekgrondversnellingen in g weergegeven bij een kans van 1:475 per jaar.
Hieronder zijn de kaarten van 2015, 2016 en 2017 weergegeven.
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Figuur 3: KNMI-kaart oktober 2015

Figuur 4: KNMI-kaart juni 2016

Figuur 5: KNMI-kaart juni 2017

De nieuwe seismische dreigingskaart van het KNMI laat ten opzichte van de kaart
van 2015 het volgende beeld zien:
•
Een verlaging van de aardbevingsdreiging ten opzichte van eerdere kaarten.
•
Naar verwachting geen grondversnellingen hoger dan 0,24g pga (bij kans
1:475). Daardoor is er geen 0,3g pga-gebied meer aanwezig.
•
Het 0,2g pga-gebied is beduidend kleiner geworden ten opzichte van eerdere
kaarten.
•
Het 0,2g pga-gebied is verschoven in zuidelijke richting ten opzichte van het
kerngebied. Het kerngebied is de 0,2g pga-contour van de KNMI-kaart van
oktober 2015.
•
Een klein gebied met pga’s groter dan 0,2g pga bevindt zich buiten het
kerngebied.
•
Aan de randen van de KNMI-kaart zijn lichte tot zeer lichte toenames van de
dreiging door het KNMI berekend ten opzichte van eerdere kaarten.
Het toevoegen van het gebied met een verwachte grondversnelling
hoger dan 0,2g pga op de KNMI-kaart 2017 aan het kerngebied en
daarmee ook aan het werkgebied voor de eerste vijf jaar. Het betreft
het gebied tussen Noordbroek en Schildwolde.

De nieuwe seismische dreigingskaart van het KNMI geeft geen aanleiding om de
prioriteringssystematiek van NCG te wijzigen. Het werkgebied voor de
gebiedsgerichte aanpak blijft het kerngebied: het gebied binnen de 0,2g pgacontour, zoals opgenomen in de seismische dreigingskaart van het KNMI van
2015. Hierop is één uitzondering: het gebied met een verwachte grondversnelling
hoger dan 0,2g pga wordt toegevoegd aan het kerngebied en daarmee ook aan
het werkgebied voor de eerste vijf jaar. Het betreft het gebied tussen Noordbroek
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en Schildwolde. Binnen deze contour staan zeer weinig gebouwen, waarmee de
voortgang van de inspecties in de overige gebieden binnen het kerngebied niet
wordt vertraagd.

Figuur 6: Uitbreiding kerngebied

2.3

Invulling Inspectie & Engineering Programma 2018

Het aanwijzen van de volgende nieuwe gebieden waar het streven is
om in 2018 te starten met de inspecties: Garrelsweer, Wirdum,
Zeerijp, Steendam, Tjamsweer (Appingedam), Tuikwerd (Delfzijl),
Oranjebuurt (Uithuizermeeden), Luddeweer, Lageland (Slochteren),
Lageland (Groningen), Hellum, Woudbloem, Scharmer en Noordbroek.

Het Inspectie & Engineering Programma met daarin circa 1.250
adressen voor het eerste kwartaal van 2018 starten.
De uitgangspunten en nieuwe inzichten leiden tot de aanwijzing van (delen van)
de volgende nieuwe kernen voor het Inspectie & Engineering Programma voor
2018:
Garrelsweer, Wirdum, Zeerijp, Steendam, Tjamsweer (Appingedam), Tuikwerd
(Delfzijl), Oranjebuurt (Uithuizermeeden), Luddeweer, Lageland (Slochteren),
Lageland (Groningen), Hellum, Woudbloem, Scharmer en Noordbroek. In deze
gebieden starten we in 2018 met het inspecteren van gebouwen.
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In het Inspectie & Engineering Programma zijn voor het eerste kwartaal van 2018
grondgebonden woningen en overige gebouwen met verblijfsfunctie opgenomen
voor circa 25 procent van de capaciteit.
Als besloten wordt om het aantal inspecties te verlagen (zie paragraaf 2.1), dan
kan dit als gevolg hebben dat niet in alle genoemde kernen in 2018 gestart wordt
met inspecteren.

Figuur 7: Kernen voor het Inspectie & Engineering Programma 2016-2018

De ambitie is dat de doorlooptijd na het uitvoeren van een inspectie tot het
opleveren van een versterkingsadvies maximaal twaalf maanden bedraagt. Is er
sprake van meerdere identieke woningen of meerdere woningen in een gebouw?
Dan wordt gerekend vanaf het moment van de laatste inspectie, omdat dan pas
gestart wordt met de engineering.
Daarnaast is de ambitie dat de doorlooptijd na oplevering van een
versterkingsadvies tot start van de uitvoering van de versterkingsmaatregelen
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maximaal twaalf maanden bedraagt. Uiteraard na een zorgvuldig
communicatietraject met de eigenaar en/of bewoner. Indien er meerdere
woningen in een gebied moeten worden versterkt, zal de uitvoering gefaseerd
worden. Want niet alles in de uitvoering kan gelijktijdig worden aangepakt.
Daarmee zou het gebied onleefbaar worden. De uitvoeringstijd wordt echter wel
zo kort mogelijk gehouden en zal nooit langer dan vijf jaar duren. Als er sprake is
van het alternatief van sloop-nieuwbouw geldt er een langere voorbereidingstijd.
De ambitie is dan een maximale doorlooptijd van achttien maanden.
Parallel aan dit traject, zullen gemeenten moeten voorsorteren op de uitkomsten
van het Inspectie & Engineering Programma waar het gaat om de ruimtelijke
ordening en de stedenbouwkundige aspecten.

Pagina 19 van 33

Nationaal Coördinator
Groningen

Ons kenmerk
NCG / 17197479

3

Aanvullende ondersteuning

De gemeenten in de kern van het gebied worden geconfronteerd met extra kosten
die gekoppeld zijn aan de versterkingsoperatie (versterking en inspectie). Die
kosten gaan de mogelijkheden van de gemeenten te boven. Daarom is er al een
bijdrage van de NCG aan de gemeenten in de vorm van een lumpsumuitkering. De
versterkingsplannen zijn zodanig, dat de gemeenten ruimtelijke en
stedenbouwkundige afwegingen moeten maken en dat vaak ook de openbare
ruimte in het geding komt. De schaal en ontijdigheid waarmee dit zich voordoet,
gaat de spankracht van die gemeenten te boven.
Tot er afspraken zijn over de invulling van het regeerakkoord over
bijdragen aan gemeenten, zullen er middelen gevonden moeten
worden in de begroting van NCG voor aanvullende lumpsumbijdragen
voor de werkzaamheden die gemeenten moeten verrichten, inclusief
sociaal-maatschappelijke ondersteuning van haar bewoners en de
ruimtelijke ordeningstaak.
Uit de ervaringen en uit verschillende onderzoeken is voorts gebleken dat er
sprake is van een grote sociale impact. De gemeenten Loppersum en Appingedam
hebben hiervoor aandacht gevraagd. Dit moet in de aanpak tot uitdrukking komen
(bewonersbegeleiding). Ook is vastgesteld dat er een grote extra vraag zichtbaar
wordt naar vormen van sociale ondersteuning. Alle gemeenten hebben kenbaar
gemaakt dat over de extra inzet van de gemeenten structureel afspraken gemaakt
moeten worden. Het gesprek daarover moet echter nog plaatsvinden. In
afwachting daarvan zal NCG binnen de financiële kaders van de NCG-begroting
zorgen voor een aanvullende lumpsumbijdrage.
Deze extra inzet is tijdelijk en laat de gesprekken over de structurele invulling
tussen rijk, provincie en gemeenten onverlet. Hiermee wordt dus niet
vooruitgelopen. Bovendien moet de versterkingsoperatie voortgaan en zijn deze
tijdelijke afspraken met de betrokken gemeenten onontkoombaar.

De middelen uit de begroting van NCG die worden ingezet om voor de
korte termijn tijdelijke overbrugging te vinden voor een bijdrage aan
verduurzamen en de lumpsum aan gemeenten moeten
gecompenseerd worden als onderdeel van de invulling van het
regeerakkoord.
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Bijlage II: Kaders Uitvoering Versterken
1. Algemeen
In het Meerjarenprogramma ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 20172012’ (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 10-5.4
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.5
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.
Reikwijdte afwegingskader
Dit afwegingskader is van toepassing op het versterkingsprogramma onder regie
van NCG voor de hierna vastgestelde duur. Daaronder zijn begrepen het
inspectieprogramma 2016 en de daaruit volgende versterkingsadviezen;
zolang de evaluatie nog niet is afgerond, in elk geval het inspectieprogramma
2017 tot en met 2019 en de daaruit volgende versterkingsadviezen; de projecten
Eigen Initiatief en Versterken op Bestelling, tenzij in het kader van die projecten
eerdere afspraken gemaakt zijn die moeten worden nagekomen.

4

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 (105). In het MJP is vastgelegd dat een gebouw versterkt moet worden als deze niet aan de
norm 10-5 voldoet.
5
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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De eerder gemaakte afspraken tussen NCG en NAM over Heft in eigen Hand,
Opwierde Zuid (Appingedam) en ’t Zandt en de eerste negen dorpshuizen staan
vast en worden niet aangepast op basis van deze notitie.
2. Evaluatie
1. De evaluatie van dit afwegingskader zal starten op het moment dat van
Opwierde Zuid (Appingedam), Ten Post, Ten Boer en Overschild de
gebiedsversterkingsplannen zijn vastgesteld door de NCG en in ieder geval
binnen twee jaar nadat dit afwegingskader definitief is vastgesteld. De
evaluatie staat de uitvoering van de hiervoor genoemde
gebiedsversterkingsplannen niet in de weg voor zover zij al zijn
vastgesteld, tenzij partijen anders afspreken. Van belang is dat er voor de
evaluatie gebouwen op norm zijn gebracht met een voldoende spreiding
over het gebied en met verschillende typologie. In deze aantallen worden
de eventuele alternatieve opties (sloop/nieuwbouw en koop/sloop)
meegeteld6;
2. Doel van de evaluatie is om te beoordelen of het afwegingskader werkt, te
bezien of het afwegingskader voortgezet kan worden dan wel in hoeverre
het afwegingskader aanpassing behoeft om de versterking en de
uitvoering daarvan te verbeteren op basis van de ervaringen die daarmee
in de praktijk zijn opgedaan en de lessen die daaruit zijn geleerd.
Aandachtspunten bij de evaluatie zijn in ieder geval impact voor de
bewoner, technische leerpunten, beleidsmatige leerpunten, voortgang,
doelmatigheid, doeltreffendheid, consistentie en kosten van de versterking
en de uitvoering daarvan. De uitkomsten en eventuele aanpassing van het
afwegingskader worden door partijen schriftelijk vastgelegd;
3. Partijen zullen zich bij de evaluatie laten bijstaan door een externe en
onafhankelijke deskundige;
4. De evaluatie zal binnen twee maanden na de start worden afgerond, tenzij
partijen in onderling overleg besluiten de evaluatieperiode te verlengen;
5. Het afwegingskader zoals vastgelegd in deze notitie blijft van kracht totdat
de evaluatieperiode is beëindigd;
6. Als de evaluatie tot aanpassingen noopt, betekent dit dat de aanpassingen
worden doorgevoerd op nog niet goedkeurde gebiedsversterkingsplannen
in nieuwe coherente gebieden. Indien deze conceptgebiedsversterkingsplannen onderdeel zijn van een groter geheel wordt
door NCG getoetst en inzichtelijk gemaakt of toepassing van aanpassingen
naar aanleiding van de evaluatie zou kunnen leiden tot moeilijk
verklaarbare verschillen en als deze er zijn, wordt door NCG bekeken of en

6
De Staat heeft aangekondigd dat er een fonds voor schade-afhandeling in Groningen wordt
ingesteld. Op dit moment zijn er geen verdere details bekend over de reikwijdte van dit fonds.
Wanneer er een fonds komt, kan ook een evaluatie van deze kaders plaatsvinden als één van de
partijen dit zou wensen (conform punt 2 onder evaluatie).
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in welke vorm deze kunnen worden overbrugd, zoveel mogelijk binnen
het gewijzigde afwegingskader.
3. Rolverdeling bij bouwkundig versterken van gebouwen
Bij de bouwkundige versterking hebben NCG, NAM en Centrum Veilig Wonen
(CVW) een rol. Die rolverdeling luidt (in processuele volgorde) als volgt:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Algemeen
NCG voert de regie over de versterkingsopgave. CVW voert de
versterkingsopgave uit. NAM stelt het CVW in staat om onder regie van
NCG de taken uit te voeren die voor de versterkingsopgave noodzakelijk
zijn. NAM is aansprakelijk voor de kosten van versterking van gebouwen,
alsmede de kosten die daarmee samenhangen;
Voor de toepassing van de aansturing van NCG jegens CVW is het nodig
dat er een contractuele regeling tot stand komt. Partijen streven naar het
zo spoedig mogelijk afronden van de onderhandelingen over NAM op
Afstand (NOA). Tot die tijd worden de Samenwerkingsafspraken tussen
NCG en NAM van maart 2016 aangevuld met dit afwegingskader;
NCG bepaalt de prioritering en stelt het Inspectie en
Engineeringprogramma gebiedsgericht vast, op basis van de procedure
zoals vastgelegd in het MJP. Om de versterking goed in uitvoering te
kunnen nemen, is het nodig om de versterkingsadviezen in
stedenbouwkundige eenheden, ruimtelijke eenheden of coherente delen
gelijktijdig af te ronden, in plaats van op typologie verspreid over het
gebied. NCG stelt bij het vaststellen van de adressenlijst voor het
Inspectie en Engineering programma deze coherente gebieden vast;
De op het tijdstip van de aanvang van inspectie van een gebouw meest
recente groene of witte versie van de NPR 9998 geldt als uitgangspunt
voor de technische beoordeling of een gebouw voldoet aan de in de
aanhef omschreven veiligheidsnorm en eventuele noodzakelijke
maatregelen om een gebouw op norm te krijgen, zoals in de hierna
volgende punten uitgewerkt;
Voor de adressenlijsten die zijn vastgesteld in het MJP 2016 en 2017
(Q1Q2) betekent dit dat de NPR 9998:2015 beleidsmatig van toepassing is
verklaard. Met ingang van 1 juli 2017 wordt de NPR 9998:2017 toegepast
voor de inspecties en engineering in Q3 en Q4 2017. NCG bevestigt
daarnaast dat ze voornemens is – ondanks de eerdere besluitvorming over
het addendum op het MJP in juli van dit jaar – Woltersum en de
nieuwbouwwijk in Ten Post 1a te engineeren conform de NPR 9998:2017.
Voor de overige gebieden geldt dat dit leidt tot vertraging en
onhanteerbare verschillen binnen de gebieden;
In het geval dat op de ijkmomenten (1 juli en 1 januari) een nieuwere
versie van de NPR beschikbaar is, zal de NCG bezien of het zinvol en
mogelijk is die nieuwste inzichten te betrekken bij de versterkingsadviezen
die dan nog niet definitief zijn;
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7. Er wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijk afstemming tussen de
uitvoering van inspectie- en engineeringswerkzaamheden en de
daaropvolgende uitvoering van versterkingswerkzaamheden. In het geval
toch vertraging van meer dan een jaar ontstaat of wordt verwacht tussen
het moment van oplevering van het versterkingsadvies en de start van de
uitvoering van eventueel noodzakelijke versterkingsmaatregelen
(alternatieven daaronder begrepen), zal de NCG bezien of het zinvol en
mogelijk is de meest recente inzichten op de betreffende woning toe te
passen. Zwaarwegende belangen die daarbij zullen worden meegewogen
zijn het waarborgen van de veiligheid van de bewoner/eigenaar, de
naleving van reeds met een bewoner/eigenaar op basis van dit
afwegingskader gemaakte afspraken, overlast voor de bewoner/eigenaar,
de voortgang van de versterkingsopgave en de efficiënte inzet van
inspectie- en engineeringscapaciteit;
8. De NCG geeft jaarlijks opdracht aan het KNMI te beoordelen of de
seismische hazardkaart aanpassing behoeft op basis van gewijzigde
inzichten, en wanneer dit nodig blijkt de aanpassing uit te voeren. Voor
2017 is dit reeds gebeurd;
9. De NCG geeft in 2017 en in opvolgende jaren opdracht aan NEN om te
beoordelen of er reden is de normering te actualiseren als de seismische
hazardkaart is aangepast of als er andere gewijzigde inzichten zijn die
hiertoe aanleiding geven;
10. Onderzoek, praktijkervaringen en vraagpunten die door NEN moeten
worden beoordeeld kunnen door rijk, provincie, gemeenten,
maatschappelijke organisaties, CVW en NAM worden aangedragen en door
NCG aan de NEN ter beschikking worden gesteld om de beoordeling onder
9 te laten uitvoeren;
11. NCG komt op basis van de beoordeling van NEN tot een prioritering,
tijdpad en financiering van eventuele te beantwoorden vragen die kunnen
leiden tot aanpassing van de NPR;
12. Rijk, provincie, gemeenten, maatschappelijke organisaties, CVW en NAM
worden geïnformeerd over het voornemen om de opdracht te verlenen
aan de NEN en – indien van toepassing – de verleende opdracht;
13. NCG initieert in 2017 voorbereidende activiteiten om te komen tot een
expertsysteem. Het ontwikkelde materiaal van Calvi en BICL worden
daarvoor benut. Doel is om rond de zomer 2018 een eerste pilot te doen
met het expertsysteem, waarbij zowel het Deskundigen Oordeel als
vroegtijdig uitsluiten van woningen die op norm zijn onderdeel kunnen zijn
van de pilot;
14. NAM verklaart zich bereid om een verzoek van NCG om een (financiële)
bijdrage te leveren aan de onderzoeken die nodig zijn voor actualisatie en
verbetering van de norm in overweging te nemen;
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Individuele gebouwen
15. CVW zorgt op basis van de prioritering van NCG voor inspectie en
engineering van de gebouwen om vast te stellen of deze voldoen aan de
veiligheidsnorm. CVW adviseert NCG hier over door middel van een
sterkteberekening. De door NCG vastgelegde stedenbouwkundige
eenheden, ruimtelijke eenheden of coherente delen vormen voor CVW de
basis voor de planning van de oplevering van de versterkingsadviezen en van daaruit terugrekenend - de planning van inspectie en engineering;
16. Indien een gebouw niet voldoet aan de veiligheidsnorm levert CVW
vervolgens aan NCG een versterkingsadvies (a) en een kostenraming van
de maatregelen (b) om het gebouw op norm te brengen;
Ad a Versterkingsadvies
17. Het versterkingsadvies vermeldt in ieder geval de maatregelen die
noodzakelijk zijn om het gebouw aan de veiligheidsnorm te laten voldoen
inclusief het wegnemen van constructieve schades. Daarnaast wordt er
door CVW gelijktijdig per individueel gebouw een bewonersvriendelijk
versterkingsadvies aan NCG geleverd. In het versterkingsadvies maakt
CVW tevens inzichtelijk welke afwegingen zijn gemaakt om tot de
geadviseerde versterkingsmaatregelen te komen. Indien alternatieve
versterkingsmaatregelen mogelijk zijn, worden deze opgenomen in het
versterkingsadvies;
Ad b Kostenraming
18. Voor ieder individueel gebouw levert CVW aan NCG een kostenraming. De
kostenraming in het versterkingsadvies vermeldt de investeringskosten
per gebouw. De kostenraming in het versterkingsadvies omvat tien
procent aan onvoorziene posten inclusief BTW. Onder investeringskosten
wordt verstaan het totaal van:
- de kosten van de te nemen bouwkundige maatregelen;
- de bijkomende bouwkosten (zoals bodemonderzoek,
asbestsanering, leges, etc.);
- en overige bijkomende kosten die gemaakt moeten worden om de
versterking mogelijk te maken (zoals de kosten van vervangende
woonruimte (wisselwoningen), verhuis- en schoonmaakkosten,
etc.);
19. NCG zorgt voor een onafhankelijke validatie van iedere sterkteberekening
en technisch versterkingsadvies. NCG kan besluiten geen of een
beperktere validatie uit te voeren als een (volledige) validatie niet nodig is
of slechts beperkte toegevoegde waarde heeft in het licht van eerder door
NCG uitgevoerde validaties met betrekking tot woningen met in voldoende
mate vergelijkbare typologieën. De uitkomsten van de onafhankelijke
validatie zullen worden meegenomen in de sterkteberekeningen en/of
versterkingsadviezen;
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20. De kostenramingen bij de versterkingsadviezen laat CVW
steekproefsgewijs controleren op juistheid en kwaliteit door externe
kostendeskundigen, ter ondersteuning van het goedkeuringsproces. De
uitkomsten worden besproken in de reguliere kwartaalgesprekken en
(indien uitgevoerd) gedeeld bij de voorlopige begroting die NCG indient bij
NAM;
21. NCG bespreekt het versterkingsadvies en de daarbij behorende opties na
validatie met de eigenaars en/of gebruikers. Hierbij worden ook eventuele
aanvullende eigen wensen van de eigenaars (koppelkansen) besproken en
betrokken. Tevens wordt de visie op het gebied (denk aan gemeentelijk
beleid, beeldbepalend vastgoed etc.) besproken. NCG voert regie over de
gesprekken, CVW is aanwezig voor technische ondersteuning;
22. De bewoner zal geen deelgenoot worden gemaakt van de financiële
parameters ter voorkoming van marktverstoring, tenzij dit nodig is om tot
een oplossing te kunnen komen bijvoorbeeld indien een eigenaar bij
beperkte versterking wil bij financieren tot sloop/nieuwbouw;
23. NCG – geadviseerd door CVW - komt in samenspraak met de eigenaars of
gebruikers en op basis van dit afwegingskader versterken tot een definitief
ontwerp (DO) met demarcatie en allocatie van middelen en wellicht
allocatie van de kosten van uitvoering als ook andere partijen gaan
uitvoeren. Passende afspraken over tijdelijke voorzieningen maken
hiervan onderdeel uit;
24. De eigenaar tekent voor akkoord op het DO en overhandigt een bewijs dat
financiering van koppelkansen is gedekt. De eigenaar is verantwoordelijk
voor de afstemming met eventuele huurder en/of gebruikers;
Gebiedsversterkingsplan
25. Alle DO’s (inclusief de versterkingsadviezen) worden opgenomen in een
gebiedsversterkingsplan (GVP) van NCG. NCG maakt in het GVP
inzichtelijk dat de gebouwen na uitvoering van
versterkingswerkzaamheden voldoen aan de norm;
26. NCG laat een onafhankelijke partij toetsen of het GVP voldoet aan dit
afwegingskader versterken, de Samenwerkingsafspraken en/of NOA en
eventuele aanvullende afspraken tussen NCG en NAM;
27. NCG legt vervolgens het GVP voor advies voor aan de lokale stuurgroep;
28. De NCG legt het GVP inclusief de bijbehorende budget- en kostenallocatie
en de uitkomst van de toets als bedoeld onder (27) – conform de huidige
Samenwerkingsafspraken en/of NOA - voor aan NAM ter goedkeuring;
29. NCG stelt vervolgens het GVP vast;
30. Besluitvorming over collectieve koppelkansen, benodigde ruimtelijke
kaders of eventueel mandaat voor college van B&W door gemeenteraad
vanuit gemeente of corporaties worden door deze partijen, nadat lokale
stuurgroep akkoord heeft gegeven in eigen gremia, ter besluitvorming
voorgelegd;
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Uitvoering
31. CVW krijgt de opdracht om onder regie van NCG tot uitvoering over te
gaan van het GVP, waarna aanbesteding etc. volgt;
32. Er bestaat de mogelijkheid om – indien dit praktisch en op grond van de
BTW wetgeving mogelijk is – nieuwbouwwerkzaamheden rechtstreeks aan
aannemers te gunnen. Dit gebeurt in overleg met NAM;
33. De versterkingsmaatregelen worden uitgevoerd conform vigerende weten regelgeving waar de vergunningaanvraag aan moet voldoen;
34. CVW rapporteert aan NCG over de voortgang van de uitvoering. Deze
rapportage wordt door NCG ook ter beschikking gesteld aan NAM;
35. CVW zal een onafhankelijke deskundige na voltooiing van de uitvoering
van een gebiedsversterkingsplan laten toetsen of de uitvoering van het
gebiedsversterkingsplan heeft plaatsgevonden binnen de daarvoor
vastgestelde kaders. De verklaring van deze onafhankelijke deskundige
zal door CVW aan NCG worden verstrekt. Deze verklaring wordt door NCG
ook ter beschikking gesteld aan NAM. Uitkomsten hiervan worden
meegenomen in de kwartaalgesprekken tussen NAM en NCG;
36. NCG heeft opdracht gegeven voor een marktconsultatie om te komen tot
een inzicht in de marktcapaciteit voor inspectie- en engineering, uitvoering
en de optimale en innovatieve marktbenadering. Tevens wordt een audit
uitgevoerd om de inzet van inspectie- en engineeringscapaciteit te
vergroten en op korte termijn het Deskundigen Oordeel in te kunnen
voeren. Daarbij is alles er op gericht om de tijd tussen inspectie en
engineering en de start van de uitvoering zo kort mogelijk te houden. De
uitkomst van de consultatie en de eventuele bottlenecks in de gehele
keten van inspectie, planproces inclusief vergunningen en
planvoorbereiding tot start uitvoering worden betrokken bij de vraag in
welke omvang het jaarlijkse inspectie- en engineeringsprogramma kan
worden uitgevoerd, zodat vooraf een reële planning van inspectie tot start
uitvoering kan worden gehanteerd.
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4. Financieel afwegingskader bij bouwkundig versterken
Bij de bouwkundige versterking hebben NCG en NAM het volgende financiële
afwegingskader afgesproken:
Algemeen
1. NAM draagt op grond van de toepassing van dit afwegingskader de kosten
van bouwkundige versterking tot aan de norm ongeacht de bouwkundige
staat van het gebouw;
2. Als de investeringskosten meer dan 150 procent van de herbouwwaarde
bedragen, dan treden partijen in overleg om een maatwerkoplossing te
zoeken om de kosten binnen de bandbreedte van 150 procent van de
herbouwwaarde te houden en anderszins binnen het begroting zoals dat
wordt vastgelegd onder de punten 10 en verder;
3. De NCG zal aan NAM kosten alloceren die redelijkerwijs noodzakelijk,
gerechtvaardigd en/of doelmatig zijn om de versterking uit te voeren. Het
budget mag alleen gebruikt worden om invulling te geven aan de
verantwoordelijkheid/zorgplicht en aansprakelijkheid van NAM;
4. De eigenaar (altijd in overleg met gebruiker als dat een andere partij is
dan de eigenaar) bepaalt, in gesprek met NCG, of deze zijn gebouw
bouwkundig wil versterken of (indien van toepassing) kiest voor een
alternatieve optie zoals (maar niet limitatief) verkoop van de woning,
sloop/nieuwbouw op dezelfde locatie of sloop/nieuwbouw op een andere
locatie. Uitgangspunt voor deze aanpak betreft de wettelijke kaders
waaronder het bouwbesluit en gemeentelijke toezicht en
handhandhavingsbeleid;
5. In geval van bouwkundig versterken zijn eventuele meerkosten voor
rekening en risico van NAM, indien deze kosten betrekking hebben op de
versterking en als deze activiteiten uitgevoerd worden onder regie van de
NCG. In het geval van minderkosten, vloeit het restant van het budget
terug naar NAM;
6. De eigenaar betaalt geen eigen bijdrage bij bouwkundig versterken of
waardevermeerdering door bouwkundig versterken;
7. In geval van een alternatief voor bouwkundig versterken geldt het
bepaalde onder ‘Alternatieven voor bouwkundig versterken’.
8. Uitgangspunt is dat gemeentelijke- en rijksmonumenten in stand worden
gehouden waardoor sloop/nieuwbouw en koop/sloop in deze gevallen geen
optie is om een eventueel veiligheidsrisico weg te nemen;
9. De afweging of een karakteristiek gebouw in aanmerking komt voor
sloop/nieuwbouw is pas aan de orde indien de kosten van de versterking
hoger zijn dan 150 procent van de herbouwwaarde van het pand. Voor
beeldbepalende gebouwen is sloop/nieuwbouw aan de orde als de kosten
voor versterking hoger zijn dan 100 procent van de herbouwwaarde. De
provincie heeft via de Provinciale Omgevingsverordening (POV) een
beschermingsregeling opgenomen om sloop van beeldbepalende en
karakteristieke panden te voorkomen. Zolang deze panden niet van
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bescherming zijn voorzien via de gemeentelijke bestemmingsplannen zal
de POV van kracht zijn;
Vaststellen budget en uitbetalen
10. Op basis van de bij het versterkingsadvies opgeleverde kostenraming door
CVW (conform punt 18 onder rolverdeling) wordt een budgetvoorstel
gemaakt door NCG in de vorm van een voorlopige begroting. Hierin
worden de versterkingskosten begroot op basis van de som van de
versterkingsadviezen die zullen worden meegenomen in het (concept) GVP
(p x q);
11. NAM stelt aanvullend per gebiedsversterkingsplan een discretionair budget
van vijf procent van deze voorlopige begroting beschikbaar, dat de NCG
indien nodig kan aanwenden7;
12. NAM geeft uiterlijk binnen 21 dagen na ontvangst van de voorlopige
begroting akkoord aan NCG om binnen deze afwegingskaders concrete
afspraken te maken die worden uitgewerkt in een uitgewerkt GVP. NAM
geeft de garantie dat het budget van de voorlopige begroting beschikbaar
is voor NCG, vermeerderd met de vijf procent discretionaire marge;
13. De goedkeuring van de voorlopige begroting door NAM is gebaseerd op
het volgende:
a. Wegnemen van een veiligheidsrisico op basis van de NPR;
b. Aantal huizen (q);
c. Onafhankelijke toetsing VA (representatieve steekproef), op
technische inhoud en de totale kosten (p);
14. Op basis van deze goedkeuring kan NCG daarna gesprekken met
bewoners aanvangen (‘point of no return’) waarbij de punten 5 t/m 7
onder 3. Rolverdeling algemeen in aanmerking worden genomen en de
werkzaamheden zo spoedig mogelijk zullen worden aangevangen.
Essentieel is dat NAM snel reageert, zodat het proces geen vertraging
oploopt;
15. Na de gesprekken met de bewoners maakt NCG een definitief project- en
budgetvoorstel middels een gebiedsversterkingsplan. Deze begroting is
gebaseerd op de daadwerkelijke kosten die zullen worden gemaakt;
16. NAM zal het gebiedsversterkingsplan met bijbehorende budgetvoorstel
binnen 21 dagen goedkeuren als dit binnen de grenzen van de voorlopige
begroting blijft en het gebiedsversterkingsplan voor het overige voldoet
aan de afspraken zoals vastgelegd in dit afwegingskader;
17. NAM zal – indien nodig voor bijvoorbeeld een overeenkomst met bewoners
– delen van de voorlopige begroting beschikbaar stellen aan NCG nog

7

Dit bedrag is exclusief BTW voor zover de uitgave door CVW wordt gedaan en de BTW

aftrekbaar is; voor overige uitgaven is het bedrag inclusief BTW. NCG dient achteraf
inzichtelijk te maken hoe dit bedrag is aangewend, in het geval het bedrag besteed wordt
aan dienstverlening door overheden, zal dit geschieden op basis van gespecificeerde
rekeningen van deze overheidsinstellingen.
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voordat de goedkeuring van het betreffende gebiedsversterkingsplan
heeft plaatsgevonden, op voorwaarde dat de uitgaven vallen binnen de
bandbreedte daarvan en punt 3 hiervoor;
18. Budgetten voor eventuele koppelkansen die door andere partijen worden
gefinancierd worden door de andere partijen beschikbaar gesteld;
19. NAM zal de budgetten, zoals die definitief zijn vastgesteld op basis van de
afwegingskaders en de procedure zoals vastgelegd in dit document, die
voor haar rekening komen, beschikbaar stellen door middel van een of
meer bouwdepots. Dat betekent dat NAM de budgetten ter beschikking
stelt op een of meer speciaal voor uitsluitend dat doel geopende
bankrekeningen. De wijze waarop de door NAM beschikbaar gestelde
middelen worden beheerd, zal verder worden uitgewerkt. Als aanvullende
garanties nodig en gerechtvaardigd zijn, zullen partijen over de
mogelijkheden in overleg treden;
Kostenoverschrijding
20. Als de daadwerkelijke uitvoeringskosten (inclusief BTW) de geraamde
kosten van een gebiedsversterkingsplan (inclusief BTW en exclusief de
daarin opgenomen post onvoorziene kosten) met meer dan tien procent
dreigen te overschrijden, meldt de NCG dit aan NAM en treedt de NCG zo
spoedig mogelijk in overleg met CVW over de dreigende overschrijding, de
oorzaak daarvan en maatregelen om de overschrijding te voorkomen of,
als een overschrijding niet (meer) kan worden voorkomen, deze zoveel
mogelijk te beperken;
21. Als de overschrijding meer dan vijftien procent bedraagt, wordt NAM door
NCG geïnformeerd over de oorzaken van de geconstateerde
overschrijdingen en zal de NCG met NAM in overleg treden over de in
verband met deze overschrijding genomen en te nemen maatregelen.
5. Alternatieven voor bouwkundig versterken
Hoewel het uitgangspunt is dat gebouwen bouwkundig versterkt worden, zodanig
dat zij voldoen aan de veiligheidsnorm, kunnen er situaties zijn waarbij er door
NCG alternatieven kunnen worden besproken met de eigenaars en/of gebruikers.
Partijen komen daarvoor de volgende uitgangspunten overeen:
Algemeen
1. De NCG zal alternatieven bespreken met de eigenaar / gebruiker als de
geraamde investeringskosten (zoals beschreven onder punt 18 onder
rolverdeling) inclusief BTW:
a) meer dan 150 procent van de economische waarde van het gebouw
bedragen;
b) of groter zijn dan 100 procent van de herbouwwaarde (inclusief BTW);
c) of als er sprake is van koppelkansen, die alternatieven eerder in beeld
brengen.
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In plaats van bouwkundig versterken kan dan in samenspraak met de
eigenaar / gebruiker worden besloten om een alternatief toe te passen,
zoals sloop-nieuwbouw van het gebouw of koop van het gebouw met
ondergrond. Deze percentages worden enkel gebruikt om het omslagpunt
te bepalen wanneer andere oplossingen geboden kunnen worden door
NCG. In het geval van de toepassing van optie (c) komen de kosten voor
de koppelkansen voor rekening van de partij of partijen die de
koppelkansen wensen te realiseren;
2. In alle gevallen blijft overeind, zoals in onderdeel 1 uitgewerkt, dat de
eigenaar recht heeft op een veilig gebouw dat voldoet aan de
veiligheidsnorm;
Sloop-nieuwbouw
3. Bij individuele huizen wordt het budget voor nieuwbouw bepaald op basis
van herbouwwaarde8 van het oude huis (de kosten voor het realiseren van
een vergelijkbare nieuwbouwwoning die voldoet aan de norm, met zoveel
mogelijk dezelfde functionaliteit en afwerkingsniveau als het oude huis)
mits binnen de voorlopige begroting (conform punt 10 financiële kader bij
bouwkundig versterken);
4. Bij rijtjeshuizen geldt in aanvulling dat een uniforme en projectmatige
aanpak wordt gehanteerd die is afgestemd tussen de betrokken
huiseigenaren;
5. Het nieuwe huis wordt gerealiseerd binnen deze financiële kaders:
- Als de huiseigenaar de nieuwbouw in eigen beheer uitvoert, komen
kostenoverschrijdingen tijdens de uitvoering voor rekening van de
huiseigenaar;
- Als de huiseigenaar de nieuwbouw door CVW laat uitvoeren,
komen kostenoverschrijdingen tijdens de uitvoering voor rekening
van NAM.
6. De eigenaar betaalt geen eigen bijdrage bij achterstallig onderhoud of
waardevermeerdering door nieuwbouw;
7. Om ongewenste verstoring van de woningmarkt te voorkomen wordt het
begrip waardesprong gehanteerd. Van een woningmarkt verstorende
waardesprong is sprake wanneer de versterkte woning verkocht wordt
binnen een termijn van vijf jaar na de versterking en deze een waarde
heeft boven de 110% (het verschil tussen de versterkte en niet-versterkte
woning) in het verlengde van de waardesprong zoals dit is vastgelegd in
het bestuursakkoord9;

8

De systematiek voor bepaling van de herbouwwaarde wordt separaat vastgelegd tussen

NAM en NCG.
9
In het aanvullend bestuursakkoord van 2015 is door de overheden hierover opgenomen:
“Bij verkoop van de woning betaalt de eigenaar het verschil terug uit de
waardevermeerdering van de woning.”
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8. De eigenaar van de woning krijgt een meldingsplicht wanneer de
waardesprong boven de 110% van de middels onafhankelijke en
deskundige taxatie vastgestelde economische waarde van de woning
voorafgaand aan de uitvoering van de versterkingsmaatregelen10;
9. Als de waardesprong boven de 110 % wordt het af te dragen deel van de
waardesprong over 5 jaar verdeelt, van 75% in het eerste jaar naar 25%
in het 5e jaar;
10. Uitzondering voor de waardesprong is verkoop van de woning binnen vijf
jaar in het geval van scheiding, overlijden, onteigening en eventuele
bijzondere omstandigheden;
11. NAM betaalt – genormeerd – tijdelijke huisvesting en bijkomende kosten;
12. De nieuwbouwkeuze zal worden vastgelegd in een separate overeenkomst
tussen NCG en de eigenaar. De overeenkomsten tussen de NCG en de
eigenaar worden afgedekt door het bouwdepot dat NAM aan NCG
beschikbaar stelt;
13. Bij een nieuwbouwkeuze mag aanspraak gemaakt worden op de
nieuwbouwregeling tenzij al rekening is gehouden met de kosten van het
op norm brengen van de nieuwe woning. Uitgangspunt is dat voor
nieuwbouw integraal ontworpen wordt in lijn met de vigerende NPR;
Verkoop/opkoop
14. De eigenaar kan als laatste optie kiezen het gebouw niet te herbouwen
maar te verkopen. Het gebouw met ondergrond wordt dan opgekocht door
het woonbedrijf en de eigenaar ontvangt een bedrag op basis van de
economische marktwaarde van het gebouw en ondergrond, eventueel te
vermeerderen met een vergoeding van kosten in verband met de
persoonlijke omstandigheden van de eigenaar.;
15. Het uitgangspunt hierbij is dat de eigenaar na verkoop gaat wonen in een
woning op norm. Deze optie kan daarom alleen aangeboden worden als:
- de eigenaar besluit zich buiten het aardbevingsgebied te
huisvesten;
- of de eigenaar verhuist naar een versterkte woning binnen het
aardbevingsgebied, dan wel naar een woning waarvan het de
verwachting is dat alleen kleine maatregelen nodig zijn om het op
norm te krijgen;
- na afstemming met de gemeente waar het gebouw staat blijkt dat
sloop van het gebouw past binnen het beleid van de gemeente.
16. Na aankoop zal het woonbedrijf overgaan tot sloop en zal het perceel als
bouwgrond op de markt worden aangeboden;

10

De ontwikkeling op de woningmarkt wordt gemonitord via de halfjaarlijkse rapporten van
het CBS over de woningmarktontwikkeling in het Groningerveld. Waardevermindering als
gevolg van gaswinning als ook waardesprong die voortvloeit uit maatregelen die door
anderen dan NAM worden gefinancierd worden meegenomen in de taxatie.
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17. Mocht de eigenaar kiezen voor nieuwbouw in de regio, kan deze
aanspraak maken op de Nieuwbouwregeling van NAM.
6. Posities en verantwoordelijkheden bij bouwkundig versterken
1. In een overeenkomst tussen NCG en de eigenaar wordt vastgelegd wie
welke (geplande) werkzaamheden uitvoert en kosten draagt (demarcatie
en allocatie van kosten). De overeenkomsten tussen de NCG en de
eigenaar worden afgedekt door de door NAM goedgekeurde voorlopige
begroting. Dit wordt door NCG opgenomen in het projectplan, onderdeel
van het GVP of in de overeenkomst met de bewoner in geval van Eigen
Initiatief;
2. Indien niet geplande werkzaamheden ontstaan aan gebouwdelen als direct
gevolg van versterkingsmaatregelen, maken de hiermee gemoeide kosten
onderdeel uit van de versterkingskosten en worden deze door NAM
gedragen en afgedekt door de door NAM goedgekeurde voorlopige
begroting;
3. Indien niet geplande werkzaamheden ontstaan aan gebouwdelen als direct
gevolg van koppelkansen/verbouwplannen, maken de hiermee gemoeide
kosten geen onderdeel uit van de versterkingskosten en worden deze
gedragen door de opdrachtgever van de koppelkansen/verbouwplannen;
4. De eigenaar draagt de risico’s voor de externe financiering van zijn eigen
verbouwingsplannen. Deze cofinanciering is onderdeel van het
projectplan, op te nemen in het GVP of in de overeenkomst met de
bewoner en NCG in geval van Eigen Initiatief;
5. NAM voorziet NCG van voldoende zekerheden op basis van de voorlopige
begroting bij de versterkingsadviezen zodat NCG overeenkomsten kan
aangaan om de uitvoering voor te bereiden en te realiseren;
6. In deze overeenkomsten is ruimte voor zelfwerkzaamheid van eigenaar
en/of gebruiker, afstemming hierover vindt plaats tussen
eigenaar/gebruiker en aannemer en daarnaast ruimte om panden door
gemeenten, corporaties en het woonbedrijf aan te kopen;
7. De NCG kan de uitvoeringsorganisatie en derde partijen inzetten voor het
ondersteunen en coördineren van koppelkansen die gerelateerd zijn aan
de uitvoering van versterkingsmaatregelen met betrekking tot een
gebouw (bijvoorbeeld engineering), mits de kosten voor het realiseren van
de koppelkans(en) minder zijn dan 10 procent van de aannemingssom
voor het betreffende gebouw (exclusief de kosten voor het realiseren van
de koppelkans(en)) Hierdoor kan de uitvoeringsorganisatie blijven
uitvoeren en zijn de uitvoeringskosten behorende bij deze koppelkansen
voor rekening van NAM (bijvoorbeeld projectmanagement van de
uitvoeringsorganisatie, engineering, etc.). Bij koppelkansen die meer
bedragen dan 10 procent van de aannemingssom komen dus alle
uitvoeringskosten boven 10 % hiervoor voor rekening van de partij die de
koppelkans aanbiedt of wil realiseren.
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10.2.e
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Wouters, A.N. (Anita)
donderdag 4 januari 2018 20:41
Anita Wouters
Fwd: Stappenplan
Stappenplan Groningen - versie2018schoon.docx; ATT00001.htm; Stappenplan Groningen versie2018.docx; ATT00002.htm

Verstuurd vanaf mijn iPad
Begin doorgestuurd bericht:
Van: 10.2.e
@minez.nl>
Datum: 4 januari 2018 om 18:52:17 CET
Aan: "Wouters, A.N. (Anita)" <A.N.Wouters@minez.nl>, "10.2.e
minez.nl>
Kopie: "10.2.e
@minez.nl>, "10.2.e
@minez.nl>
Onderwerp: Stappenplan

10.2.e
Zie bijgaand de concept-mail aan de provincie (zie onder) en de schone en niet-schone versie van
het stappenplan (Word-bijlagen). Aangepast cf. zojuist met 10.2.e door gelopen. Ik heb
opmerkingen provincie zo veel mogelijk overgenomen, idem NCG en daarnaast een bullet met
hoofdlijn proces zoals BCG wil inrichten toegevoegd.
Discussie zal ontstaan over:
wel/geen aparte versterkingstafel. Kunnen we ondervangen door die te verengen (is
terugvaloptie van de provincie, lijkt me goed die aan te grijpen). Daar kunnen we dan nog
wat technischer tafels kwijt (normstelling, uitvoering en ook woningmarkt heb ik daar
onder gehangen);
Schadeprotocol;
Inbedding MO’s: ik heb hieronder onze gedachte van vanochtend vrij open opgeschreven.
Daarnaast:
Let verder op deze door de provincie opgeschreven zin: “Het uiteindelijke doel is een door
de inwoners en de regio ervaren ‘plus’ voor zowel de regio als in de versterkingsaanpak.”
De bemensing van de teams: we hebben een lijstje van de NCG (zie derde bijlage) wie zij
zelf afvaardigen, maar wat vooral interessant is zijn de externe experts (niet van
Rijk/prov/gemeente/NCG).
Paar kleine punten van 10.2.e heb ik verwerkt, maar zijn belangrijkste is: focus aanbrengen,
o.a. op duurzaamheid. Dat is een discussiepunt met de regio. Kunnen we maandag
voeren. Zijn andere punten kunnen m.i. binnen de teams besproken worden (kreeg 10.2.e
niet te pakken vanmiddag).
Hoor graag of het zo akkoord is.
Groet,

10.2.e

Beste allemaal,
Allereerst de beste wensen voor 2018. Wij kijken uit naar een goede samenwerking en vooral naar
goede oplossingen en uitkomsten voor Groningen.
Aanstaande maandag zien we elkaar weer ter voorbereiding van de (eerste) bestuurlijke tafel van
woensdag 10 januari. Bijgaand vinden jullie het stappenplan met daarin commentaren verwerkt.
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In de niet-schone versie zijn tracks zichtbaar van de provincie, van de NCG en van ons.
Tekstvoorstellen van de NCG heb ik als zodanig gemarkeerd, zodat zichtbaar is wie wat heeft
ingebracht.
In BCG hebben we een procesbegeleider gevonden die dit traject gaat begeleiden. Dit zijn 10.2.e
Wij hopen dat in ieder
geval één van hen er maandag al bij is. Dit betekent ook dat vanaf maandag BCG in the lead is
over het proces (en ook het stappenplan).
Belangrijkste discussiepunt is of er overeenstemming is over het stuk. Daarbij wil ik vier punten
specifiek uit lichten:
1.
2.

3.

4.

Schadeprotocol: voorstel provincie in het stuk opgenomen, maandag proces bespreken,
ook in relatie tot het (andere) voorstel van de NCG.
Samenloop expertteams visievorming en versterken. Wij hechten aan een apart team
versterking, maar snappen ook de samenloop met het visietraject. Daarom hebben we op
voorstel van de provincie de scope van versterking verengd. Hier kunnen de meer
technische vragen behandeld worden over normstelling, wat is nodig om versterking in het
publieke domein te brengen, welke quick-wins zijn te behalen, en organisatie van de
uitvoering. Weet dat BCG heel duidelijk op het netvlies heeft dat de verbinding tussen
gebiedsontwikkeling, veiligheid en schadepreventie essentieel is; in hun procesbegeleiding
zullen ze daar veel aandacht aan geven.
De rol van de maatschappelijke organisaties: Anita Wouters spreekt maandagmiddag (na
ons overleg) met zowel de Groninger Bodem Beweging als het Gasberaad. Ons
gezamenlijke belang is dat zij goed worden aangesloten. In de expertteams zijn ze
welkom, daarnaast willen we dat ze ook goed in staat zijn om richting de bestuurders hun
belangen te behartigen. Een gedachte is om ze voorafgaand aan (elke?) bestuurlijke tafel
uit te nodigen.
Bemensing van de expertteams: welke personen buiten NCG/gemeenten/provincie/Rijk
willen we vragen?

Zoals in een eerder stadium al werd benadrukt dat het belangrijk is dat de winkel open blijft, is
het ook belangrijk dat bestaande succesvolle structuren met andere departementen gewoon
blijven lopen (zorg/onderwijs/erfgoed/infra/industrie).
Vanuit EZK zullen Anita Wouters, 10.2.e

en ikzelf er maandag zijn.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
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2a

‘Groningenagenda’
Procesvoorstel Groningen Bovengronds
Dit document vormt een startpunt voor een hernieuwd gesprek tussen gemeenten, provincie en
Rijk om te komen tot een gezamenlijk proces in stappen, dat moet uitmonden in een gedragen
oplossing voor de aanpak van de problematiek Groningen bovengronds. Centraal staat wat nodig is
om de operatie in het publieke domein te trekken en wat daar de consequenties van zijn. Voorstel
is om afspraken te maken over de inrichting van het proces, de spelregels die gedurende het
traject gelden en de gewenste eindproducten.
Het doel is om met deze drie bestuurslagen tot kaders te komen over schade, versterken en
toekomstperspectief in de regio. In deze kaders wordt een visie gevormd voor de toekomst van
het aardbevingsgebied waarbinnen verschillende onderwerpen worden uitgewerkt. Voor individuele
gemeenten blijft er genoeg ruimte om, samen met de NCG, op wijk- of straatniveau nader
invulling te geven aan de kaders. Ambitie is om voor 1 maart 2018 de gewenste tussenproducten
gereed te hebben, waarna ook een kostenoverzicht gevormd kan worden.
Het Rijk hecht veel waarde aan het gezamenlijk organiseren van het proces. Voor een soepel
proces is belangrijk dat rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn:
1. bestuurders besluiten aan een bestuurlijke tafel, waarbij zij worden geadviseerd door de
NCG.
2. Maatschappelijke organisaties zoals het Groninger Gasberaad en de Groninger
Bodembeweging hebben een tweetal rollen (nader met hen af te stemmen): richting de
bestuurlijke tafel een adviserende en toetsende rol, en aan de experttafels kan hun unieke
expertise en ervaring gebruikt worden.
3. Betrokken partijen (gemeenten, provincie en Rijk) delen informatie, schetsen dillema’s en
bereiden beslissingen voor in expertteams van inhoudelijk deskundigen op ambtelijk
niveau. Bij al deze teams speelt de NCG een adviserende rol.
Dit leidt tot de volgende organisatie:
Ad 1. Bestuurlijke tafel: overkoepelende besluitvorming in klein verband met twee of drie
burgemeesters uit het aardbevingsgebied, CdK of Gedeputeerde van de Provincie Groningen, en de
minister van EZK onder technisch voorzitterschap van een onafhankelijk procesmanager en
ondersteund door een ambtelijk secretariaat bestaande uit twee personen (Johan Koopmans
vanuit de regio en Anita Wouters vanuit het Rijk). De NCG adviseert deze bestuurlijke tafel. Elk
van de bestuurders organiseert het eigen mandaat.
Ad 2. Voorgesteld wordt om in overleg met maatschappelijke partijen de voorstellen van de
expertteams en/of de besluiten van de bestuurlijke partijen te voorzien van een advies danwel
toets door maatschappelijke partijen. Hier kunnen zij hun inschatting geven over het draagvlak en
uitwerking van de voortellen en krijgen hiermee een formele adviserende rol richting
besluitvormingsproces van de bestuurlijke tafel.
Daarnaast hebben zij unieke expertise en ervaring waarmee zij input kunnen leveren aan de
verschillende expertteams. Een rol voor de maatschappelijke organisaties is daar dan ook
uitdrukkelijk gewenst.
Ad 3. Expertteams: brede teams bestaande uit gemeenten, provincie, Rijk, NCG en individuele
deskundigen die onder andere vanuit de maatschappelijke organisaties komen. Zij maken
voorstellen voor de bestuurlijke tafel. Deze voorstellen kunnen ook varianten of dilemma’s zijn.
Alle personen spreken vanuit hun expertise, niet vanuit hun belang. Dat doet niets af aan de
mogelijkheden voor de maatschappelijke organisaties om hun belangen te behartigen; dat vindt op
gezette tijden plaats bij de Bestuurlijke Tafel (nader met hen af te stemmen). Startbijeenkomst
per team is een sessie waarbij alle feiten en kennis worden gedeeld. Om dit gestructureerd aan te
pakken maakt de NCG op een aantal onderwerpen een startdocument waarin de huidige stand van
zaken staat, wat goed gaat, waar knelpunten zijn en scenario’s voor korte en langere termijn.
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Voor het Schadeprotocol wordt een afzonderlijk team ingericht dat snel tot resultaat dient te
komen. Hierbij wordt overwogen het Schadefonds te betrekken. De experts aan die tafel zijn
afkomstig van Provincie, gemeenten, Rijk en NAM. Ook hier vervult de NCG een adviserende
functie.
Vormgeving proces:
•
Er komt een onafhankelijk procesmanager (BCG) die het gezamenlijk stappenplan verder
uitwerkt en handelt als technisch voorzitter. De inhoudelijke resultaten komen in
expertteams over sub-onderwerpen tot stand, met de betrokkenheid en kennis van
maatschappelijke partijen die daarvoor nodig is. De procesmanager wordt betaald door het
Rijk, opdrachtformulering vindt gezamenlijk plaats.
•
BCG zal het proces opdelen in drie fases. Fase 1 bestaat uit twee sessies van de
bestuurlijke tafel waarin de kaders worden geformuleerd. Daar komen formele aspecten
(verantwoordelijkheden, spelregels) maar ook persoonlijke aspecten (motivatie, frustratie)
aan bod en worden doelen en (tussen)resultaten bepaald. Fase 2 bestaat uit
bijeenkomsten van de inhoudelijke teams om te komen tot voorstellen aan de bestuurlijke
tafel en een akkoord op hoofdlijnen. Fase 3 bestaat uit het bereiken van een definitief
akkoord.
•
De verschillende expertteams krijgen ieder een eigen trekker (gezamenlijk te bepalen).
•
De bestuurlijke tafel besluit op basis van de door de expertteams voorgelegde dilemma’s
en/of varianten. Het projectsecretariaat van de bestuurlijke tafel borgt via afstemming en
interactie de integraliteit en samenhang. Daardoor kan de bestuurlijke tafel integraal
besluiten nemen.
•
Binnen de teams geldt vertrouwelijkheid, zodat alle partijen vrij kunnen spreken en al hun
info en expertise op tafel kunnen leggen.
•
De Bestuurlijke Tafel bestaat uit de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de
Commissaris van de Koning van de provincie Groningen of de Gedeputeerde en drie
burgemeesters. De NCG adviseert. Een stevig mandaat is nodig, dat door de bestuurders
zelf wordt georganiseerd.
•
Haast is geboden. Waar mogelijk lopen visievorming en eerste (pilot-)projecten parallel en
worden effectieve maatregelen snel getroffen. Er is een periode tussen de huidige situatie
en het bereiken van de gewenste oplossing. Snelle stappen op enkele te voorziene punten
(zoals het Schadeprotocol) is zeer wenselijk.
•
Er zal een krachtige financiële functie worden opgezet die tot taak heeft om de bestuurlijke
tafel te ondersteunen. Deze zal zorg dragen voor een beoordeling van de financiële
onderbouwing van voorstellen van de expertgroepen, eenduidigheid van de kengetallen en
wijze van rapportage, maar ook ondersteunend zijn aan dezelfde expertgroepen om de
financiële vragen en afwegingen scherp te formuleren. Deze financiële functie wordt
aangestuurd door het ambtelijk secretariaat van de tafel.
•
Procesafspraken/spelregels: Samen opstellen. Te denken valt aan:
o Er is pas een akkoord als alle partijen akkoord zijn binnen de totaaldeal. Dit
betekent dat er pas gecommuniceerd wordt wanneer er overeenstemming is op de
bestuurlijke tafel.
o Er wordt gesproken vanuit gelijkheid en vertrouwen: iedereen kan vrijuit spreken.
o Er wordt direct en in het gremium dat daarvoor geschikt is gecommuniceerd (geen
briefwisselingen).
o Een expertteam adviseert de bestuurlijke tafel over een gezamenlijke
communicatiestrategie.
Belangrijke noot: De versterkingsoperatie onder leiding van de NCG loopt ondertussen door.
Daarom moeten de noodzakelijke maatregelen door de NCG worden genomen om de operatie in
Q2 (en Q3) van 2018 doorgang te laten vinden, net als hij gedaan heeft met de MJP-brief van Q1.
De NCG zal hiertoe voorstellen opstellen en in de gebruikelijke structuren ter advisering
voorleggen. In Q1 moet besluitvorming en duidelijkheid zijn over de MJP-brief voor vervolg en/of
de dekking van financiële consequenties van het doorzetten van de operatie (verduurzaming,
lumpsum, sociaal-psychisch) (voorlopig) uit het regiofonds, danwel elders vandaan komt.
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Voorstel Expertteams

1a.

Teams
Schadeprotocol

Opdracht
Overeenstemming bereiken over Schadeprotocol

1b.

IM en Schadefonds

Oprichten en voorbereiden wetstrajecten

2.

Visievorming op de regio

3.

Versterking – hoofdteam
Subteams: corporatiewoningen,
particuliere woningen, monumenten,
openbare gebouwen, nieuwbouw,
infra/agro/mkb, zorg, industrie,
arbeidsmarkt & opleiding van de
versterkingsopgave, … , ... , … , )

Ontwerp en uitvoering van het proces van
interactieve visievorming op de regio
Ontwerp versterkingsaanpak (incl.
marktbenadering), financiële arrangementen,
uitvoeringsherontwerp en beoogd, haalbaar tempo

4.

Bestuurlijke structuur en wetgeving

5.

Communicatie

Ontwerp en besluitvorming over bestuurlijke en
uitvoeringsstructuren inclusief de benodigde
besluiten en wetgeving
Inrichting uitvoeringsorganisatie en
klantbehandeling.
Ontwerp en operationalisering communicatie
aanpak tijdens gehele looptijd van de
versterkingsoperatie
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1a. Schadeprotocol
Randvoorwaardelijk voor een gedragen oplossing voor de aanpak van de problematiek Groningen
bovengronds, is de afhandeling van het schadevraagstuk. Dit vraagstuk zou bij voorrang
beantwoord moeten worden. Daarvoor is in de eerste plaats een nieuw schadeprotocol nodig en
vervolgens de inrichting van een Instituut Mijnbouwschade (IM) en een publiek Schadefonds.
Vanaf 1 april 2017 zijn belangrijke stukken ten behoeve van een nieuw protocol tot stand
gekomen, te weten;
•
Schadeprotocol concept NCG (juli 17)
•
Schadeprotocol regio (okt 17)
•
Schadeprotocol concept NAM/kopgroep (dec 17)
•
Flow chart schadeprotocol (NAM/kopgroep dec 17)
•
Overzicht met schadeposten en vaste vergoedingen (NAM/kopgroep dec 17)
•
Verschillenanalyse NCG incl reactie NAM/Kopgroep (dec 17)
•
Opzet werking IM NAM/kopgroep (dec 17)
•
Overzicht voorstellen NAM (dec 17)
•
Rapport Hammerstein
•
Advies TU Delft (versie 8 en vingeroefening) + memo werkingsgebied.

Vervolg:
1. Er moet een procesbegeleider worden benoemd (onafhankelijk en niet eerder bij het proces
betrokken
moet een brede review georganiseerd worden tav de techniek omdat niet alleen op basis

2.
3.
4.

van het rapport van de TU-Delft kan worden gewerkt. Het is de bedoeling om een
gedragen standpunt te realiseren van meerdere hoogstaande technische instituten. In
ieder geval TCBB, TU-Delft, KNMI, TU-Eindhoven, SBR-commissie en één of meerdere
internationale technici. Ook zou het nuttig zijn een bredere sessie te organiseren waar ook
de Nederlandse ingenieursbureaus en geïnteresseerden uit de regio aanwezig zijn.
Vervolgens wordt de commissie Hammerstein verzocht om over het protocol en de
onderliggende techniek te adviseren
Naast dit alles moet een regeling rondom de schades in het buitengebied (vergoeding
NAM) verder vorm krijgen.
Het bovengenoemde proces moet samen met de maatschappelijke organisaties worden
ingericht.
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1b. IM en Schadefonds

Ambitie: Een onafhankelijk publiekrechtelijk IM dat beslist over de uitkering van schade
Hoofdvragen IM en Schadefonds:
Wat is een redelijke raming van de schade bij de afbouw van de winning.
Op welke manier, in welke mate en in welke vorm moet immateriële schade worden vergoed?
In welke mate moet in welke gevallen aanvullende tegemoetkoming uit coulance worden geboden?
Hoe moet de governance en expertise rond het Schadefonds worden georganiseerd rekening houdend met
voldoende onafhankelijkheid?
Hoe kunnen, door (1) een verdere protocolisering van de schadeopname en beoordeling en (2) door de
hierboven ingezette helderheid en coulance, de proceskosten en de doorlooptijd van de schadeafhandeling
aanzienlijk worden teruggebracht?

Eindproducten:
Voorstel tussenfase (periode akkoord protocol en operationeel Schadefonds)
Wetsvoorstel: Opzet Schadefonds en protocol Instituut Mijnbouwschade;
Financieel arrangement met NAM;

Timing:
Eind 2018

Operationeel (gezien doorlooptijd wetgevingstraject).

Verantwoordelijkheden:
Rijk

Besluitvormend (op- en inrichten van het IM en het

Regio
NCG

Zwaarwegend adviserend/Besluitvormend (?)
Adviserend

Schadefonds is primair een
Rijksverantwoordelijkheid)

Samenstelling kernteam
-

-

Rijk;
Provincie
Gemeenten;

NCG (vaste adviseur)

Samenstelling adviesteam (op uitnodiging kernteam)
-

Groninger Bodembeweging
Groningergasberaad

Praktische arrangementen:
Schadefonds
Ten algemene:

Bijv: Team komt in beginsel wekelijks bijeen in passende
samenstelling afwisselend in Groningen (en Den Haag?).
Het team zal regelmatig in overleg moeten met de NAM
om te spreken over voeding van fonds door NAM.
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2. Visievorming: perspectief bij versterken

Ambitie: De partijen, onder leiding van de regio, ontwikkelen een toekomstvisie, die
integraal kijkt naar uitdagingen van de toekomst (versterking, verduurzaming, krimp en
vergrijzing (zie uitspraak minister begrotingsbehandeling).
Hoofdvragen (voor januari - gericht op overeenstemming op de opdracht):
Overeenstemming over de scope:
•
een breed ruimtelijk-economisch perspectief voor de regio
•
een visie over verbetering van de versterkingsaanpak vanuit de invalshoek van stads-e en
dorpsvernieuwing
Overeenstemming over de procesarchitectuur van de opdracht: ( 1) atelier (2) scenario study en (3)
quick wins?
o
o
Overeenstemming over de rol en verantwoordelijkheden van bewoners, bestuurders en
NCG bij visievorming, mede in relatie tot hun rol en verantwoordelijkheden bij schade en
versterken (tbv inrichting nieuwe governance bovengrond)?
Randvoorwaarde is dat we in januari kunnen starten met overeenstemming over de opdracht, financiering
en bemenste organisatie met een trekker die van start kan.
Als het wenselijk is dat voor maart (of mei) een inhoudelijk-financiële tafel wordt ingericht die o.a. de fin.
consequenties van de nieuwe aanpak (voor zover te overzien) gaat doorrekenen, dan moet daarin worden
voorzien.

Eindproducten:

Deze tafel vormt de kaders voor de versterkingsaanpak

Een regionale visie (toekomstvisie regio) en kaders en vertrekpunten voor het lokale en bovenlokale
niveau gericht op een stads-en dorpsvernieuwingsaanpak in gebiedsversterkingsplannen waarbij bestaande
plannen worden betrokken rekening houdend met :
o
Krimp, groei en spreiding
Veranderende wooneisen
Voorzieningen en bereikbaarheid
Versterking en sloop/nieuwbouw
Economische ontwikkeling en werkgelegenheid
Leefbaarheid, onderwijs en zorg
opleveren:
Voldoende concrete, hanteerbare uitkomsten zodat de versterkingsopgave op een stadsen dorpsvernieuwing wijze wordt ingericht en ten dienste staat van welzijn, leefbaarheid
en economische ontwikkeling? En dat hierbij duidelijk is welke inzet dat vraagt van de
verschillende partijen.
o
Draagvlak ontstaat bij Groningers, ook voor de eventuele nadelige consequenties?
o
Bijdraagt aan de gewenste versnelling van de versterkingsaanpak en relatie met
versterkingsplannen.
Het uiteindelijke doel is een door de inwoners en de regio ervaren ‘plus’ voor zowel de regio als
in de versterkingsaanpak.
o
o
o
o
o
Dit proces moet
o

Timing:
Omdat de versterking reeds plaatsvindt spelen we hierop in door voor de korte termijn verbeteringen
voor te gaan stellen vanuit dit proces. Tegelijk is de lopende versterking leerschool voor het
visietraject. Het visietraject loopt door tot in de de tweede helft van 2018 wil dit grondig en met
draagvlak doorlopen worden.

Verantwoordelijkheden:
Regio
NCG
Rijk

Besluitvormend, uitvoerend
Adviserend
Ondersteunend (expertise, sleutelpersonen)

Samenstelling kernteam
Provincie, gemeenten, Rijk, CRa, NCG
Het proces bestaat uit o.a. een atelier. Dit deel doen wij in samenwerking met CRa.
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Praktische arrangementen
Er zal ruim procesbudget nodig zij voor dit traject. Ordergrootte 800 k€ Voorzien is in elk geval
500k€ vanuit regiofonds, inzet vanuit Provincie, ghemeenten en CRa in elk geval met menskracht.
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3. Versterking: Publieke kaders en technisch financiële randvoorwaarden

Ambitie: Op publiek besluitvorming gebaseerd versterkingsproces dat aansluit bij visie tafel
Hoofdvragen:
Als de huidige aanpak binnen de privaatrechtelijke context zou worden vervangen door een publieke
aanpak, welke kansen en mogelijkheden biedt dit om de combinatie van opgaven in de gebiedsgerichte
aanpak te vergroten en deze succesvol te maken? Wat is daarvoor nodig in proces, menskracht, middelen
etc.?

Korte termijn verbeteringen in aanpak incl fin afspraken (tijdelijk)

Welke onderscheidende segmenten (subteams) moeten worden beschouwd, die elk een eigen aanpak
vragen? Zoals expertteam normstelling, team woningmarkt, team dat nadenkt over uitvoeringsorganisatie
en het waarborgen van de menselijke maat, arbeidsmarkt en opleiding.
Analyse en handelingsopties over de veiligheid van Groningers in de tussentijd.
Hoe moet de markt worden benaderd om prijsopdrijving zoveel mogelijk te voorkomen?
Moeilijk maar belangrijk: Wat is een redelijke raming van de kosten per typologie? Valt er een redelijke
raming te maken van totale kosten of op zijn minst een bandbreedte?
Hoe om te gaan met nieuwe risico-inzichten bij trajecten die al zijn ingezet?

Nieuwe (en te onderzoeken) regelingen (koop/ nieuwbouw) een plek geven
Hoe moet de benodigde uitvoeringsorganisatie worden doorontwikkeld, teneinde
o
Bewoners veilig te laten wonen (5 jaar na beoordeling woning op norm),
o
De proceskosten te minimaliseren, na protocolisering en de nodige coulance,
o
De doorlooptijd te minimaliseren,
o
Maximale duidelijkheid aan bewoners te geven,
o
Recht te doen aan de nodige differentiatie en toegesneden aanpakken,
o
Een goede verbinding met perspectief te maken.
o

Eindproducten:
Waar nodig een ‘recept’ per segment om de versterkingsopgave te combineren met de
duurzaamheidsopgave (energiebesparing), inclusief de financiële arrangementen.
Nadere afspraken over gedifferentieerde versteviging-/nieuwbouw aanpak per typologie, inclusief ontwerp
van de bijbehorende organisatie. Vaststellen timetable voor de invoering van deze nieuwe aanpak.
Akkoord met stakeholders over de aanpak en de arrangementen (monumentenorganisaties,
woningcorporaties, Vereniging Eigen Huis, NAM)
Juridische, uitvoerings- en financiële arrangementen van de versterkingsopgave.
Haalbare timing en maatregelen tussendoor ter borging van de veiligheid.

Timing:
Teamleden aansluiten in december, start in januari, hoofdlijnen gereed eind februari, uitwerking in
maart / april;

Verantwoordelijkheden:
Rijk
NAM
Regio
NCG

Besluitvormend
Besluitvormend op het gebied van fin. kaders.
Besluitvormend
Adviserend

Samenstelling kernteam
-

-

Rijk
Provincie
Per gemeente enkele ambtenaren (ook wanneer de opgave per gemeente wordt uitgevoerd)

Samenstelling adviesteam: gedacht kan worden aan:
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NCG
Per inhoudelijk onderwerp: organisaties met expertise:
Woningcorporaties
LTO Noord
MKB-NL/VNO-NCW
Groninger dorpen
Prorail
Rijkswaterstaat
Etc. etc.

Praktische arrangementen
Hoofdteam en subteams komen in beginsel wekelijks bijeen in passende samenstelling. Dat kan
verschillen per team.

4. Bestuurlijke Structuur en Wetgeving

Hoofdvragen:
Op welke wijze denken bestuurlijke partijen te kunnen komen tot publieke uitvoering van schade,
versterken en perspectief.
de versterkingsoperatie:
 op welke wijze moet de besluitvorming worden ingericht (kaderstelling en uitvoering);
 op welke wijze wordt het ruimtelijk toekomstperspectief van de regio (zie ook
visievorming) verankerd in deze structuur
 op welke wijze moet de financiële dekking worden geborgd (Schadefonds, financiële
kaders)
 wat hebben de betrokken organisaties nodig voor de uitvoering van hun taken? Denk
aan VTH, beleidsontwikkeling, etc.
schadeafhandeling:
 op welke wijze moet publiekrechtelijke besluitvorming worden ingericht (Instituut
Mijnbouwschade)
 op welke wijze moet de financiële dekking worden geborgd (Schadefonds, financiële
kaders)
het toekomstperspectief;
 Op welke wijze moet de besluitvorming worden ingericht (regionale bestuurlijke
entiteit?)
 op welke wijze moet de financiële dekking worden geborgd
vastleggen van akkoord tussen partijen.
Uitkomst van de Groningenagenda zijn bouwstenen voor inrichting van de bestuurlijke structuur.
Wat betekenen de keuzes ten aanzien van bestuurlijke structuur voor de uitvoering van de
versterkingsoperatie en de afhandeling van schade voor de taken, verantwoordelijkheden én positionering
van de NCG?

Eindproducten:
Wet- en regelgeving ten behoeve van het instellen van een Schadefonds en entiteiten ten behoeve van
besluitvorming voor schadeafhandeling, versterken en toekomstperspectief (vb. IM, regionale bestuurlijke
entiteit):
 mogelijk in fases; eerst schade daarna versterken

Timing:
Start twee sporen januari 2018 en procesafspraken
Eind 2018
2019

Regelgeving ten behoeve van schadeafhandeling (en
versterken):
Regelgeving ten behoeve van toekomstperspectief regio

buitenreikwijdte
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buitenreikwijdte

buitenreikwijdte
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buitenreikwijdte

buitenreikwijdte
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10.2.e
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Alders, J.G.M. (Hans)
zondag 7 januari 2018 21:04
MinisterEZK

10.2.e

Fwd: Groningen agenda
Groningenagenda 07122018.docx; ATT00001.htm; DOMUS-#17131603-v1Nieuw_schadeprotocol__schadefonds__governance_en_impact_op_NCGA.docx; ATT00002.htm;
Schema nieuwe oopzet NCG 0309A.docx; ATT00003.htm; Groningen agenda concept.docx;
ATT00004.htm

Beste Eric,
Bijgaand tref je aan een notitie met bijlagen voor ons bilateraal overleg van a.s dinsdag ter voorbereiding van het
overleg in Groningen op 10 januari a.s.
Er vindt overleg plaats over een nieuw of aangepast bestuursakkoord tussen de bestuurlijke partijen en ondertussen
gaat de operatie verder. Voorlopig gericht op het eerste kwartaal 2018, maar bestudering van de voorliggende
stukken maakte duidelijk dart de NCG spoedig voorstellen zal moeten doen voor in ieder geval het 2e en 3e kwartaal
van 2018.
Ondertussen verschijnen er steeds meer berichten ‐ zie afgelopen zaterdag in het DvhN ‐ die als uitstraling hebben
dat de huidige invulling van de Groninger aanpak niet goed is, we op weg zijn naar een betere onder andere
bestuurlijke verhoudingen. Dit soort signalen ondermijnen de aanpak en verkleinen de kans dat er voortgang wordt
geboekt.
De veronderstelde transitie zal eerder leiden tot meer vertraging dan tot versnelling. Er is derhalve alle reden om
goed met elkaar te bespreken wat de gewenste aanpak is en wie welke rol zal moeten vervullen en daar al dan niet
toe bereid is.
In dat licht leek het mij goed om de bijgaande stukken aan je voor te leggen.
Groet, Hans
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concept ‘Groningenagenda’
Groningen Bovengronds
Met de uitspraak van de minister van EZK dat de NAM ‘er tussenuit’ gaat, is het nodig om
gezamenlijk te bezien wat er nodig is om de operatie in het publieke domein te trekken en wat de
consequenties daarvan zijn. Dit document vormt een startpunt voor het gesprek daarover tussen
gemeenten, provincie, Rijk, maatschappelijke partijen en NCG om te komen tot een gezamenlijk
proces in stappen, dat moet uitmonden in een gedeeld en zoveel mogelijk gedragen beeld. Daarbij
is het helder dat de overheden – net als nu – uiteindelijk besluitvormend zijn. In dit voorstel zijn
nog verschillende vragen onbeantwoord, deze worden samen ingevuld ieder vanuit zijn eigen rol,
verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Voorstel is om afspraken te maken over de inrichting van
het proces, de spelregels die gedurende het traject gelden en de gewenste eindproducten. In feite
werken partijen daarmee aan een derde bestuursakkoord in aanvulling op het eerste
bestuursakkoord en het aanvullend bestuursakkoord. De eerdere akkoorden en ook dit derde
bestuursakkoord zijn kaderstellend voor de publieke regie, rolverdeling en taakvervulling van NCG,
CVW en andere betrokken partijen, inclusief de doorvertaling daarvan in het Meerjarenprogramma.
De uitkomsten van dit traject leiden dus tot een herzien of derde bestuursakkoord, de benodigde
wetgevingsvoorstellen en een doorvertaling in het eerstvolgende Meerjarenprogramma.
Het doel is om met de betrokken partijen te bekijken:
•
wat er nodig is om de schadeafhandeling en de versterkingsopgave in het publieke
domein te trekken
•
wat de consequenties zijn daarvan
•
welke omissies of kansen er zijn
•
hoe hier invulling aan kan worden gegeven
Procesvoorstel
Om dit gestructureerd en waar nodig gefaseerd aan te kunnen pakken wordt voorgesteld dat NCG
op een aantal onderwerp een startdocument oplevert. Per onderwerp kan worden aangegeven wat
de huidige stand van zaken is, wat goed gaat en waar knelpunten optreden, en welke scenario’s
denkbaar zijn op kortere en langere termijn. In de volgende pagina’s wordt weergegeven welke
vragen per onderwerp denkbaar zijn. Als dit in de loop van februari op onderdelen gefaseerd in
tijd beschikbaar is, kan dit ambtelijk worden besproken en aangevuld. Vanuit het overzicht dat zo
ontstaat, kan besloten worden in welke samenstellingen op welke onderwerpen doorgewerkt kan
worden. Daarmee wordt een goede basis gelegd om de tafels met goede informatie te voeden.
Op dit moment denken we aan de volgende onderwerpen:
1. Schadefonds en IM
2. Versterken
a. Wat hebben overheden nodig om hun taak uit te kunnen voeren
b. Wat is er nodig om de gebiedsaanpak de maximale mogelijkheden te bieden om
opgaven te koppelen
c. Welke mogelijkheden biedt een publieke context om de snelheid van de aanpak en
de beoogde meerwaarde voor het gebied te vergroten
3. Normstelling
4. Ruimtelijke visie (wonen, leefbaarheid, krimp, erfgoed, voorzieningen, duurzaamheid,
economie, etc.)
a. Overkoepelend/provincieniveau
b. Gemeenten
c. Dorp en wijk
5. Regelingen
6. Governance en wetgeving
7. Feiten en cijfers
8. Communicatie
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Alle partijen geven zelf aan in welke groepen ze willen meedoen. Als de huidige structuur van
adviseren en besluitvorming wordt benut verloopt dit volgens de structuur zoals afgesproken in het
kader van het MJP, behoudt iedere partij (bestuurlijk en maatschappelijk) zijn bekende rol en zijn
de overheden besluitvormend in het Nationaal Bestuurlijk Overleg.
Iedere groep formuleert voorstellen die worden gedeeld met governance en financiën om te
bekijken of en welke consequenties voorstellen hebben. Alle voorstellen ondergaan een
uitvoeringstoets, de werkgroep bepaalt wie de logische partij(en) daarvoor zijn. De werkgroep
bepaalt ook welke experts een rol moeten of kunnen spelen.
De onderwerpen staan niet los van elkaar. Het schadefonds hangt samen met governance,
versterking idem. Op verschillende tafels kan behoefte blijken aan nieuwe of aangepaste
regelingen. Helder is dat wat in het kader van de ruimtelijke visie wordt uitgedacht interacteert
met de versterking. Kortom, tussen de groepen is uitwisseling nodig. Dit worden de groepen
geacht te organiseren.
Dit leidt tot de een werkstructuur, waarbij voortgang en (deel)producten informatief in de MS en
BS zullen worden besproken. Uiteindelijk landt het geheel in een bestuursakkoord, wetgeving en
het meerjarenprogramma.
Indien dit traject wordt gezien als een proces om te komen tot een derde bestuursakkoord kan ook
worden gekozen om te werken met een bestuurlijke besluitvormingsgroep en de huidige structuur
voor advisering en besluitvorming niet te benutten. De NCG dringt er dan wel op aan twee leden
uit de maatschappelijke stuurgroep als adviserende leden toe te voegen aan die bestuurlijke
besluitvormingsgroep. Een heldere uitleg van het hoe en waarom is dan wel nodig zodat alle
betrokkenen waarom dit afwijkt van de gebruikelijke structuur en hoe zich dit daartoe verhoudt
en dat daarvoor door alle betrokkenheid verantwoordelijkheid kan worden gedragen. Uiteindelijk
ligt het voor de hand dat uitkomsten van een dergelijk ander voorbereidingstraject in de
gebruikelijke structuren worden besproken (zie bijlage 1) en besloten (via MS, BS, NBO,
ministerraad en colleges).
Vormgeving proces:
•
Er komt een onafhankelijk procesmanager die de overkoepelende werksessie voorbereid
en handelt als technisch voorzitter. Een kopgroep vanuit EZK, provincie, gemeenten en
NCG ondersteunt deze procesmanager. De inhoudelijke resultaten komen in werkgroepen
over sub-onderwerpen tot stand, met de betrokkenheid en kennis van maatschappelijke en
andere partijen die daarvoor nodig is. De procesmanager wordt betaald door het Rijk,
opdrachtformulering vindt gezamenlijk plaats.
•
De verschillende werkgroepen krijgen ieder een eigen trekker (gezamenlijk te bepalen).
•
De bestuurlijke stuurgroep (of een afvaardiging daarvan volgens de beschreven afwijkende
variant gericht op een derde bestuursakkoord) adviseert op basis van de door de
werkgroepen voorgelegde dilemma’s en/of varianten. Het projectsecretariaat van de
bestuurlijke tafel borgt via afstemming en interactie de integraliteit en samenhang.
Daardoor kan de bestuurlijke tafel integraal afwegen.
•
In het (een extra) NBO worden de besluiten genomen over het bestuursakkoord, de
benodigde wetgeving en het MJP.
•
Binnen de teams geldt vertrouwelijkheid, zodat alle partijen vrij kunnen spreken en al hun
info en expertise op tafel kunnen leggen.
•
Niet alles kan in één keer. Door eerst goed in kaart te brengen wat er al is, of er quick
wins zijn te boeken, welke onderwerpen snel een groot verschil maken en welke later
moeten kan er worden geprioriteerd.
•
Er zal een financiële tafel worden opgezet die tot taak heeft om de financiële
consequenties van verschillende tafels inzichtelijk te maken en mogelijke dekking. Deze zal
zorg dragen voor een beoordeling van de financiële onderbouwing van voorstellen van de
groepen, eenduidigheid van de kengetallen en wijze van rapportage, maar ook
ondersteunend zijn aan dezelfde expertgroepen om de financiële vragen en afwegingen
scherp te formuleren. Deze financiële functie wordt aangestuurd door het ambtelijk
secretariaat van de tafel.
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•

Procesafspraken/spelregels: Samen opstellen. Te denken valt aan:
o Er wordt pas gecommuniceerd wanneer er overeenstemming is in het NBO.
o Er wordt gesproken vanuit gelijkheid en vertrouwen: iedereen kan vrijuit spreken.
o Er wordt direct en in het gremium dat daarvoor geschikt is gecommuniceerd (geen
briefwisselingen).
o Een werkgroep adviseert de bestuurlijke tafel over een gezamenlijke
communicatiestrategie.

Lopende operatie
De versterkingsoperatie onder leiding van de NCG loopt ondertussen door. Daarom moeten de
noodzakelijke maatregelen door de NCG worden genomen om de operatie in Q2 van 2018
doorgang te laten vinden, net als hij gedaan heeft met de MJP-brief van Q1. De NCG zal hiertoe
voorstellen opstellen en in de gebruikelijke structuren ter advisering voorleggen. In Q1 moet
besluitvorming en duidelijkheid zijn over de MJP brief voor vervolg en of de dekking van financiële
consequenties van het doorzetten van de operatie (verduurzaming, lumpsum, sociaal-psychisch)
(voorlopig) uit het regiofonds, dan wel elders vandaan komt.

Schadeprotocol
Voor het schadeprotocol wordt een werkproces voorgesteld dat inhoudt dat in de eerste twee
maanden van 2018 in een aantal inhoudelijke werksessies tot overeenstemming moet worden
gekomen. Dit traject start in de 3e week van januari.
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A. Schadeprotocol
Vooruitlopend op een totaalanalyse van het geheel en overige groepen en werkstructuren moeten
besluiten worden genomen over het schadeprotocol. Het voorstel is de werksessies voort te zetten
en de volgende vragen te behandelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Hierbij
•
•
•
•
•

Wat is het beeld over het schadefonds – conclusie over logische stap nu
Duiding betekenis verschillende protocollen
Hoe omgaan met methodiek & werkingsgebied
Hoe werkt het bewijsvermoeden irt IM
Hoe vormgeven aan immateriële schade, overlastvergoeding, waardedaling
IM: ophanging, relatie tot NCG en CVW en selectieprocedure
Complexe schade, CBS, knelpunten
Stappen in het protocol
Hoe omgaan met andere gebieden/velden, oude schades
is beschikbaar materiaal:
Schadeprotocol concept NCG (juli 17)
Schadeprotocol regio (okt 17)
Schadeprotocol NAM/kopgroep (dec 17)
Rapport Hammerstein
Advies TU Delft (versie 8 en vingeroefening) + memo werkingsgebied

Dit moet leiden tot een definitief protocol en een instellingsbesluit voor het IM. En een operationeel
IM per 1 juli 2017.
Verzoek aan NCG is:
1. De werksessie in te plannen en voor te bereiden
2. Alvast een uitvraag aan commissie Hammerstein te doen met betrekking tot de methodiek
van TU (vingeroefening).
3. In beeld te brengen wat de op operationalisatie op hoofdlijnen vraagt, dit in de tijd uit te
zetten en in beeld te brengen welke no regret maatregelen alvast kunnen worden
genomen.
4. De procedure voor te bereiden zodat kan worden gestart met het werven van een
voorzitter van het IM.
Financiering: voorlopig via NCG begroting (dekking EZK), uiteindelijk kosten te dragen door NAM
Aanpassing samenwerkingsovereenkomst/NOA: EZK, NCG, NAM
Om de operationalisatie zo spoedig mogelijk onder verantwoordelijkheid van het IM te laten
verlopen wordt voorgesteld in januari te starten met het werven van de voorzitter.
Te besluiten op 10 januari:
1. Planningsvoorstel
2. Start werving voorzitter IM
3. Start no regret operationalisatie (huisvesting, etc)
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Voorgestelde planning werksessie schadeprotocol
Week 15/01 - 19/01 (week 3)
Afspraak 2: Di mi 16/01 15 - 17 uur
- Verwacht eindplaatje mbt schadefonds
- Vaststellen uitgangspunten protocol irt schadefonds
- Methodiek en werkingsgebied
- Bewijsvermoeden en kader IM
Afspraak 3: Wo ochtend 17/01 9 - 12
- Ophanging IM
- IM irt NCG en CVW
- Stappen van het protocol
Week 22/01 – 26/01 (week 4)
Afspraak 4: di middag 23/01 15 - 17
- Afspraken overig: immaterieel, overlastcompensatie, hoe omgaan met andere gebieden, oude
schades, overige openstaande punten
Afspraak 5: do ochtend 25/01 9 - 11
- Bespreken concept voorstel
Do mi 25/01: conceptvoorstel delen met MS en BS
week 29/01 - 02/02 (week 5)
23/01 informerende/toelichtende sessie BS en MS breed
24 januari versturen definitief voorstel
Indien nodig nog extra inhoudelijke bijeenkomst
Week 05/02 - 09/02 (week 6)
Stuurgroepen
Communicatie extern over vervolg
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1. Schadefonds en IM
De wens is de schadeafhandeling geheel in het publieke domein te trekken. Hiervoor is wetgeving
nodig en de instelling van een schadefonds. Een vraag die hierbij op voorhand moet worden
gesteld is: wat is de scope van het fonds. Als versterken en bijvoorbeeld ook regelingen onderdeel
dienen te worden van het fonds, dan moeten de keuzes voor bijvoorbeeld de vormgeving zodanig
worden gemaakt dat logisch kan worden doorgestapt. Een fonds is een instrument, dienend aan
een doel. Het fonds moet daarom zo goed mogelijk aansluiten bij het werk dat moet gebeuren.
Verzoek aan NCG is in beeld te brengen:
1. wat de uitgangspunten voor het fonds zouden kunnen zijn redenerend vanuit de operatie
Verzoek aan EZK om in beeld te brengen:
1. welke verkenningen tot dusver zijn gedaan
2. welke afwegingen er zijn
3. welke vragen nog beantwoord moeten worden
4. hoe benodigde wetgeving er uit zou zien
5. welke knelpunten zouden kunnen ontstaat (bijv. irt staatssteunvraagstukken)

Vervolgens kan in de werkgroep worden bekeken of er fasering aan de orde is.
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2. Versterken
Gebiedsaanpak/versterken
Om tot een betere invulling te komen van kansrijk Groningen is het noodzakelijk dat
maatschappelijke opgaven in Groningen integraal onderdeel zijn van de uitvoering van het veiliger
maken en herstellen van schade aan huizen. De huidige aanpak is gebaseerd op de privaatrechtelijke
aansprakelijkheid van NAM onder publieke regie van de NCG waarbij de lokale stuurgroep onder
voorzitterschap van de gemeente een sturende rol heeft. Immers de gemeente als eerste overheid is
het beste in staat op opgaven te combineren en afwegingen te maken als er sprake is van
belangentegenstelling.
Verzoek aan NCG is om een beschrijving aan te leveren voor de volgende elementen
Gebiedsgericht/versterken
1. Wat behelst de huidige gebiedsgerichte aanpak in proces en inhoud?
2. Welke opgaven komen in de lokale stuurgroepen naar voren die mee moeten in de
gebiedsgerichte aanpak?
3. Welke goede voorbeelden zijn er waarin gelukt is die opgaven (denk aan krimp,
dorpsvernieuwing, herstructurering, energietransitie, erfgoed, economie etc.) te
combineren en welke slechte zijn er waar dit niet lukt? Wat zijn de faal- en succesfactoren.
4. Welke sectorale programma’s zijn er echt nodig (tot nog toe zorg en onderwijs) en waar zijn
is er een specifiek instrumentarium nodig zoals bijvoorbeeld bij erfgoed, Eigen Initiatief of
voor corporatiebezit.
5. Als de huidige aanpak binnen de privaatrechtelijke context zou worden vervangen door een
publieke aanpak welke kansen en mogelijkheden biedt dit om de combinatie van opgaven in
de gebiedsgerichte aanpak te vergroten en deze succesvol te maken? Wat is daarvoor nodig
in proces, menskracht, middelen etc?
Uitvoering
1. Op welke wijze wordt (rollen, proces en kaders) de inspectie, engineering en versterking nu
procesmatig uitgevoerd?
2. Wat zijn daarin de bottlenecks?
3. Welke mogelijkheden voor verbetering van dat proces worden momenteel onderzocht?
4. Als dit proces vanuit een volledig publieke aanpak zou worden gevoerd zou dat tot een
andere aanpak leiden? Welke kansen biedt dit en wat is daarvoor nodig?
Wettelijk instrumentarium
Op de operatie ook goed te kunnen uitvoeren is er ruim een jaar geleden een wetsvoorstel met alle
partijen besproken waarin een aantal noodzakelijke instrumenten om de gebiedsaanpak beter uit te
kunnen voeren. Dat betrof onder andere versnellen ruimtelijke procedures en vergunningen,
instrumentarium om weigeraars bij bijzondere omstandigheden te kunnen dwingen mee te werken,
versnelde mogelijkheid tot het doen van aanbestedingen en afwijken van aanbestedingswetgeving
etc.
Inzichtelijk moet worden gemaakt
1. Welke instrumenten in publiek en private context nodig zijn en de hoe zaken die in beide
nodig zijn zo snel mogelijk kunnen worden omgezet in wetgeving?
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2. Voor instrumenten die direct samenhangen met het governancevraagstuk moet worden
getoetst of deze kunnen wachten totdat daar een uitkomst is of dat er een tijdelijke
oplossing moet worden gevonden?
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3. Norm
1. Inzichtelijk maken hoe de huidige norm tot stand komt en welke ontwikkelingen nog
gewenst zijn voor specifieke sectoren?
2. Inzichtelijk maken op welke wijze momenteel veiligheid een plek krijgt bij bijvoorbeeld
industrie, infra etc?
3. Inzichtelijk maken of het langer bestendigen van de huidige norm tot effectievere aanpak in
het gebied leidt?
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4. Ruimtelijke visie en flankerend beleid
provincie

10

5. Regelingen schade en versterken

1. In kaart brengen welke regelingen er zijn (nieuwbouw, waardedaling, koop, achterstallig
onderhoud, vergoedingen, verduurzamen versterken, waardevermeerdering etc.) hoe ze
bijdragen aan de gebiedsgerichte aanpak en het creeren van meerwaarde en welke
ervaringen er zijn tot nog toe?
2. In kaart brengen over de meerwaarde van de regelingen groter kan worden door deze van
publiek naar privaat te brengen en of dat tot andere inrichting en wijze van uitvoering doet
komen?
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6. Governance en wetgeving
Het werken in een publieke context vraagt om borging in wetgeving. Daarnaast is er sprake van
een wens om de aansturing van ‘bovengronds’ een iets andere invulling te geven, zodat er meer
gezamenlijkheid in verantwoordelijkheden ontstaat en er recht wordt gedaan aan de situatie en
geschiedenis rond dit dossier.
Verzoek NCG:
1. In beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn
2. Hoe dit samenhangt met schadefonds en IM
Inhoud
Dit zou vorm kunnen worden gegeven in een gemeenschappelijke regeling. Alle betrokken
partijen, ook de maatschappelijke groeperingen kunnen onderdeel zijn van de GR. De vaststelling
van het MJP, maar ook bijvoorbeeld het schadeprotocol.
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7. Feiten en cijfers

1. Deze groep dient als klankbord voor de financiële implicaties die er ontstaan voor de opties
doorgaan zoals het nu is, scenario’s die er aan de diverse tafels worden uitgewerkt.
2. Toets op het einde de opbrengsten van alle tafels op overlap en samenhang en maakt de
impact in financiële en uitvoeringszin inzichtelijk voor de bestuurlijke stuurgroep.

13

8. Communicatie
Het zou goed zijn om aanvullend op de inhoudelijke teams een team Communicatie te stellen.
Taak van dit team is om de Bestuurlijke Tafel te adviseren over de communicatie gedurende en bij
de afronding van dit traject over dit traject en de uitkomsten van dit traject. Reden om dit apart te
organiseren is dat de materie complex is en vaak technisch. Voorkomen moet worden dat techniek
de boventoon voert in de communicatie naar buiten. In plaats daarvan moet in de communicatie
over het traject en de uitkomsten de bewoners centraal staan.
Het team wordt bemenst door gemeenten, provincie en Rijk en NCG.
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Bijlage 1. NCG en governance (huidig)
Instellingsbesluit

De Nationaal Coördinator is belast met het bevorderen van de totstandkoming en uitvoering van het
Programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. De Nationaal Coördinator, ondersteund
door de overheidsdienst, zorgt in dialoog met alle maatschappelijke stakeholders voor een
planmatige en daadkrachtige regie op de duurzame versterking en vernieuwing van het
aardbevingsgebied, opdat deze regio een nieuwe balans vindt tussen gaswinning, veiligheid, een
versterkte gebiedsidentiteit met nieuwe kansen, economisch perspectief en een leefbare en
aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. Kortom: een aardbevingsbestendig en kansrijk
Groningen. Het programma bevat alle maatregelen en voorzieningen om de opgaven in Groningen
op het gebied van bescherming tegen en afhandeling van schade als gevolg van aardbevingen te
realiseren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om (preventieve) maatregelen aan woningen en andere
gebouwen om de veiligheid te vergroten. Het programma omvat ook werkwijzen ten behoeve van
een goede en versnelde uitvoering van schadeherstel, versterking en verduurzaming.
Het programma bevat tevens, in samenhang met het voorgaande, maatregelen en voorzieningen om
de leefbaarheid, duurzaamheid en de economie in het door aardbevingen beïnvloede gebied te
bevorderen en perspectief te bieden aan inwoners.
Van het programma kunnen tevens onderzoeken deel uitmaken ten behoeve van de genoemde
maatregelen en voorzieningen.
Het gaat dus om een integrale aanpak op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en
regionale economie voor het hele aardbevingsgebied. De Nationaal Coördinator bevordert dat
private en publieke partijen hun verantwoordelijkheden hierin waarmaken. De Nationaal
Coördinator zorgt voor prioriteitstelling, planning en fasering van de omvangrijke en complexe
opgave zodat de beschikbare capaciteit en middelen doelmatig en doeltreffend kunnen worden
ingezet. De Nationaal Coördinator draagt met inzet van de Overheidsdienst Groningen bij aan de
uitvoering van het programma.
Overlegstructuur
In het Instellingsbesluit (art. 2.3 a t/m h) worden de volgende taken van NCG genoemd:
a.
het jaarlijks doen van een voorstel voor het MJP aan de betrokken ministers;
b.
het adviseren van de betrokken bestuursorganen over de uitvoering van het MJP, waaronder
het doen van voorstellen aan de betrokken bestuursorganen om hun bevoegdheden in te
zetten;
c.
het doen van voorstellen voor de agenda van de betrokken onderraad van de Ministerraad,
Gedeputeerde Staten van Groningen of de Colleges van Burgemeester en Wethouders van
de betrokken gemeenten en het op verzoek bijstaan van betrokken bestuurders in het
parlement, Provinciale Staten van de provincie Groningen respectievelijk de gemeenteraad
van de betrokken gemeenten en in andere gremia;
d.
het coördineren en faciliteren van en het bijdragen aan de uitvoering van het MJP;
e.
het bewaken van de voortgang van de uitvoering van MJP en het rapporteren daarover aan
de betrokken bestuursorganen;
f.
het bevorderen en voeren van overleg tussen en met bestuurders;
g.
het bevorderen van maatschappelijk, politiek en bestuurlijk draagvlak voor het MJP en van
maatschappelijke participatie in de uitvoering daarvan en het bijdragen aan herstel van
vertrouwen,
h.
het bevorderen van de communicatie over het MJP.
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NCG wordt bij de uitvoering van deze taken geadviseerd door een maatschappelijke stuurgroep en
een bestuurlijke stuurgroep. In deze stuurgroepen wordt NCG geadviseerd over de uitvoering van
het MJP en over de inhoudelijke actualisatie hiervan (mocht dat noodzakelijk zijn). Het overleg is
zodanig ingericht dat het maatschappelijke overleg vooraf gaat aan het bestuurlijke overleg, zodat in
de bestuurlijke stuurgroep de maatschappelijke inbreng bekend is en bij de afwegingen wordt
betrokken.
Na het Nationale Bestuurlijke Overleg, tussen het Rijk, de provincie Groningen en de gemeenten
onder voorzitterschap van de minister van Economische Zaken wordt de besluitvorming vervolgens
afgerond. Op regionaal niveau wordt instemming gevraagd aan Gedeputeerde Staten en Colleges
van Burgemeester en Wethouders. Op rijksniveau gebeurt dit via vaststelling door de Ministerraad
en daarna de toezending aan de Tweede Kamer. Via de Minister van Economische Zaken wordt de
besluitvorming met de NAM afgerond. Doordat alle partijen in het getrapte voorbereidingsproces
zijn betrokken en onder de premisse dat dit goed is georganiseerd, is de verwachting dat de
afronding van de besluitvorming snel en voortvarend kan verlopen. Besluiten die niet kunnen
wachten op de jaarlijkse besluitvorming over het programma, moeten vanwege het belang van
voortvarendheid genomen kunnen worden door de betreffende overheden dan wel de NCG voor
zover dit binnen zijn taken past. In dergelijke gevallen is er altijd een expliciet advies nodig van de
NCG of en hoe het betreffende besluit past in het samenhangende Programma 1.

1

Zie ook onderdeel 5d uit de Governancenotitie
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3b
Aan
Van
Betreft
Datum

de minister van Economische Zaken en Klimaat de heer Eric Wiebes
de Nationaal Coördinator Groningen de heer Hans Alders
Groningen agenda
7 januari 2018

1. Op 10 januari bent u voornemens om met de bestuurlijke partijen in de regio te
spreken over de Groningen agenda en a.s. dinsdag zullen wij een vooroverleg
hebben. Het is gewenst om duidelijkheid te hebben over de voorgestane operatie en
de daarin te vervullen rollen. Dat is de reden waarom ik deze notitie heb opgesteld.
Deze zal ook gebruik worden in het ambtelijk overleg met de bestuurlijke partijen
over de definitieve agenda (a.s. maandag).
2. De agenda laat zien dat er gesproken zal worden over het schadeprotocol (inclusief
fonds en Instituut Mijnbouwschade), visievorming op de regio, versterking,
bestuurlijke structuur en wetgeving en communicatie. De NCG vindt het
vanzelfsprekend dat na het aantreden van een nieuw kabinet de bestuurlijke partijen
de vraag onder ogen zien hoe omgegaan wordt met de Groningen agenda (het
regeerakkoord geeft daartoe ook aanleiding). Het bestuurlijke gesprek over een
nieuw of aanvullend bestuursakkoord. Voor de NCG spreekt het voor zich dat dit in
de eerste plaats een bestuurlijk, gesprek is, waarbij de rol van de NCG een
adviserende is.
3. Vastgesteld moet worden dat de NCG zich zeer moet inspannen om deze rol te
kunnen vervullen. De drie bestuurlagen zijn met name ambtelijk met elkaar in
gesprek – en dan in het bijzonder het rijk en de provincie – waarbij geen van de
partijen de aanleiding ziet om de NCG daarbij ook echt te betrekken. Wanneer er al
sprake is van betrokkenheid dan wordt de NCG voortdurend duidelijk gemaakt dat de
“bordjes” zijn verhangen. De provincie beschouwt de NCG nu verder als een
uitvoeringsorganisatie en ook het ministerie van EZK draagt daaraan bij door de NCG
er op te wijzen dat haar voorstellen – die dan mogen voorvloeien uit het
instellingsbesluit en de meerjarenprogramma’s die door alle bestuurlijke partijen en
de minister van EZK, gehoord het kabinet – zijn vastgesteld - voorbij gaan aan de
nieuwe realiteit en door in gesprekken er op te wijzen dat de huidige vormgeving zal
verdwijnen.
4. Waar het regeerakkoord stelt dat de Nationaal Coördinator Groningen in overleg met
de regio een wettelijke verankerde onafhankelijke positie krijgt (in het verlengde van
het ontwerp van wet dat aan de RvS is voorgelegd) gaat de provincie uit van een
nieuwe governance, zoals verwoord in een notitie d.d. 14 december 2017 (waarover
DvhN afgelopen zaterdag heeft gepubliceerd). Een governance gebaseerd op de wet
gemeenschappelijke regelingen. Dit laatste sluit aan bij het voorstel dat ik op 17
augustus 2017 heb aangeboden aan de SG van EZK – en waarover gesproken is in de
werkbijeenkomsten over het nieuwe schaprotocol – om te komen tot een
gemeenschappelijke regeling (waarin naast de bestuurlijke partijen ook de
maatschappelijke organisatie plaats nemen) en daaraan de besluitvorming over het
Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen toe te
vertrouwen. De “zelfstandige” NCG zou dan belast moeten worden met het opstellen
van het concept programma en de uitvoering van de door de gemeenschappelijke
regeling vastgestelde programma (zie memo NCG/171316093). In het voorstel van de
provincie is de rol van de NCG de uitvoeringsorganisatie van de gemeenschappelijke

5.

6.

7.

8.

regeling, terwijl in de voorstellen van de NCG de zelfstandige positie gemarkeerd is
met volledige erkenning van de benodigde democratische legitimatie.
Om u als NCG in het proces van dienst te kunnen zijn hecht ik er aan om duidelijkheid
te hebben over wat nu de situatie is. Moet ik er van uitgaan dat er afspraken zijn
gemaakt waarin in deze periode gekozen wordt voor een aanpak waarin de NCG
wordt heringericht als uitvoeringsorganisatie van een nieuw bestuurlijk gremium en
dat de lijn van een wettelijk verankerde onafhankelijke positie is los gelaten? Het
antwoord op deze vraag is uiterst relevant voor de invulling van mijn adviestaak. Ik
ben destijds gevraagd om beschikbaar te zijn als NCG in de betekenis van het
aanvullend bestuursakkoord, het instellingsbesluit en de daarbij behorende
governancenotitie. Ik moet vaststellen dat een aantal partijen (provincie Groningen
en EZK) daarover vandaag de dag twijfels hebben of sterker nog andere opvattingen.
Voortschrijdend inzicht is een groot goed. Indien partijen destijds op zoek zouden zijn
geweest naar een directeur van een uitvoeringsorganisatie zouden ze nooit bij mij
zijn uitgekomen en ik niet bij hen. Dat gold toen en dit geldt ook vandaag de dag.
Het vastgestelde beleid in het meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en
Kansrijk Groningen en de in dat kader uitgebrachte adviezen en documenten vormen
immers de basis voor de adviezen die door de NCG kunne worden uitgebracht.
Indien echter reeds een keuze is gemaakt om afwijkend daaraan verder te gaan dan
zullen veel van deze adviezen doel missen. Het is daarom van belang hier helderheid
over te hebben, zodat ik de NCG organisatie ook zodanig kan aansturen dat de
relevante adviezen beschikbaar komen.
Daarbij breng ik nadrukkelijk onder uw aandacht dat de NCG, CVW en gemeenten op
basis van de bestuursakkoorden tot nog toe altijd hebben moeten acteren vanuit het
gegeven dat NAM de aansprakelijke partij is en blijft. Dat betekent dat er voor vrijwel
alles instemming nodig is van NAM. De gedetailleerde bemoeienis van NAM tot op
huisniveau, de wijze waarop NAM CVW onvoldoende heeft ingericht om de
uitvoering van het meerjarenprogramma effectief en gericht op meerwaarde uit te
laten voeren leidt tot frustratie bij veel partijen. Alle pleidooien in het
meerjarenprogramma voor een integrale aanpak zijn daarop gestuit (en op het
gebrek aan bereidheid om tot een integrale benadering te komen: BZK uiterst
terughoudend met het incorporeren van de krimpproblematiek, geen ondersteuning
levensloopbestendig wonen etc.)). Zichtbaar is dat een perspectief dat de Staat de
aansprakelijkheid in enigerlei vorm overneemt en NAM volledig verdwijnt door de
regio terecht als grote kans wordt gezien om grotere meerwaarde voor de regio te
creëren. Die stap is, inclusief het beschikbaar krijgen van voldoende menskracht en
middelen – in mijn visie de stuwende factor om te komen tot meerwaarde voor de
regio. Het is van belang om dat zowel op inhoud als op consequenties goed uit te
werken alvorens het governancevraagstuk te beantwoorden. Eerst de inhoud en
daarna of wellicht nog beter parallel de verdere structuur en vormgeving.
De NCG heeft ten behoeve van het overleg met de overige partijen een concept
Groningen agenda opgesteld (zie bijlage). Daar is de denklijn gehanteerd van een
aanpassing of aanvulling van het bestuursakkoord en de verdere invulling in de
volgende versie van het MJP. In de stukken die inmiddels voorliggen is slechts
mondjesmaat daarvan gebruik gemaakt. Voor de inhoud verwijs ik naar het
betreffende stuk.

9. Er wordt gekozen voor een bestuurlijke tafel. In ieder geval hebben daaraan zitting
de minister van EZK en de Commissaris van de Koning in de provincie Groningen. De
operatie speelt zich in gemeenten. Zij zijn voor de inwoners van het gebied de 1e
overheid. De versterkingsoperatie speelt zich af in gemeenten Loppersum,
Appingedam en Delfzijl, Slochteren (Midden-Groningen), Ten Boer en Eemsmond.
Indien we de heringedeelde gemeentes als uitgangspunt nemen dan kunnen alle
gemeenten aan de bestuurlijke tafel vertegenwoordigd zijn: Loppersum, Appingedam
en Delfzijl vormen de Dal-gemeenten; Slochteren, Hoogezand en Menterwolde
vormen de gemeente Midden-Groningen, Ten Boer vormt samen met de gemeente
Groningen en Haren de nieuwe gemeente Groningen en de gemeenten Eemsmond,
De Marne, Winsum, Bedum vormen de gemeente het Hogeland. Door vier plaatsen
in te ruimen aan de bestuurlijke tafel zijn alle gemeenten vertegenwoordigd en
kunnen zij onderling afspraken maken over mandaat, terugkoppeling e.d.
10. De afgelopen jaren is er veel tijd en energie gestopt in het betrekken van de
maatschappelijke organisaties bij de aanpak. Het moet de partijen wat waard zijn om
dit voort te zetten. Het is gewenst om zowel het Gasberaad als de Groninger
Bodembeweging uit te nodigen om als adviserend lid plaats te nemen aan de
bestuurlijke tafel.
11. Bij versterken wordt sterk de indruk gewekt dat de voorkeur zou uitgaan naar een
typologieën benadering en gesegmenteerde aanpak. Waarop dat is gebaseerd is
onduidelijk. In alle onderliggende stukken wordt gepleit voor een stads- en
dorpsvernieuwingachtige aanpak en die kenmerkt zich door integraliteit. Waar nodig
wordt gewerkt met een sectorale benadering (onderwijs en zorg). Waar specifieke
eisen worden gesteld, wordt daaraan voldaan (erfgoed, zie erfgoedprogramma).
Waar samenwerking centraal kan staan is dat het geval: let wel 30% van de
woningen betreft huurwoningen en een groot deel daarvan in handen van
corporaties (corporaties maken onderdeel uit van de lokale stuurgroepen die onder
voorzitterschap van een bestuurder van de betreffende gemeente prioritering,
integraliteit en de gebiedsgerichte aanpak vormgeven). Dat laat onverlet dat 70%
particulier bezit is. Waar samenhang is tussen wonen en werken – denk aan de
boerderijen – zijn specifieke programma’s aan de orde (Groninger schuren en stallen
regeling). Waar normstelling ontbreekt wordt deze ontwikkeld en toegepast
(industrie). Waar de opgeven een beroep doet op de arbeidsmarkt en scholing wordt
daarin voorzien (specifieke programma’s en opleidingen). Het is goed dat nu de NCG
is uitgenodigd om fact sheets te maken voor iedere expertteam.
12. Waar het gaat om de governance is het voorstel van de provincie Groningen d.d. 14
december 2017 van groot belang. De voorkeur voor een model gebaseerd op de wet
gemeenschappelijke regelingen is helder. Wat niet helder is welke bevoegdheden en
taken van de verschillende overheden worden ingebracht in deze
gemeenschappelijke regeling. De ervaring leert dat daarmee de nodige tijd gemoeid
is. Waar de doelstelling is om een en ander uit de private sfeer te halen en geheel
publiek aan te pakken, gaat het hierbij niet uitsluitend om bestaande taken, maar
zullen zaken ook voorzien moeten worden van een wettelijke grondslag. Het
document is helder over de transitie: eerder mag verwacht worden een vertraging
van de aanpak dan een versnelling. Deze wordt eerst op termijn verondersteld.
Daarbij dient bedacht te worden dat het terug treden van de NAM (NAM-op-afstand)
er reeds sprake is van een omvangrijke transitieoperatie. De opdrachtgeverrol gaat

van de NAM naar NCG en het CVW transformeert van een tot in detail aangestuurde
organisatie door NAM naar een uitvoeringsorganisatie, waarbij contractmanagement
bij NCG wordt belegd. Het stapelen van transitie-elementen maakt de kans dat er
vertraging optreedt alleen maar groter. Vertraging betekent in deze ook dat
bewoners langer onveilig blijven. Leefbaarheid betekent ook een veilige
leefomgeving en die is in Groningen in het geding.

Nationaal Coördinator
Groningen

Aan
Maarten Camps, SG

Behandeld door
J.G.M. Alders
T 088 041 4445
H.Alders@nationaalcoordinatorg
roningen.nl

10.2.e

Datum
17 augustus 2017
Kenmerk
NCG / 17131603
Kopie aan

Bijlage(n)

Toekomstige governance
Kernpunten
1. De regio is van mening dat geen sprake is van gelijkwaardigheid
van de overheidspartijen, laat staan van een nationale aanpak van
gemeenten, provincie en rijk. De regio wil dat hier snel
verandering in komt.
2. In het verlengde daarvan ziet de regio EZ als “partij”, wat de
totstandkoming van een nieuw schadeprotocol en het instellen van
het Instituut Mijnbouwschade in weg staat. Deze worden immers
door de minister van EZ ingesteld.
3. In dat licht moet op korte termijn een gemeenschappelijke
regeling worden ingesteld. Deelnemers zijn in ieder geval
gemeenten, provincie Groningen en het rijk. Naar het voorbeeld
van het Schadeschap Luchthaven Schiphol zou dit moeten
resulteren in een openbaar lichaam dat de schadeaanpak zal
vaststellen en een commissie (artikel 25 WGR) zal instellen onder
de naam Instituut Mijnbouwschade die uitvoering geeft aan het
nieuwe schadeprotocol.
4. Het ligt dan ook voor de hand de vaststelling van het
Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk
Groningen en de wijzigingen daarvan op te dragen aan dit
openbaar lichaam.
Hieronder worden bovenstaande kernpunten uiteen gezet.
1. De discussie over het nieuwe schadeprotocol is sterk gekoppeld aan de
discussie over een schadefonds. Dit laatste brengt enerzijds tot
uitdrukking dat de NAM definitief op afstand wordt geplaatst en anderzijds
wordt daarmee erkend dat er ook sprake is van verantwoordelijkheid van
de rijksoverheid. De regio (maatschappelijk en bestuurlijk) meent dat de
“Staat” verantwoordelijk is voor de winning en de voorzetting daarvan en
dat als gevolg daarvan er ook sprake is van verantwoordelijkheid voor de
effecten daarvan. Het kunnen voorzetten van hun leven moet centraal
staan voor de Groningers en zij moeten niet belast worden met de vraag
wie waarvoor verantwoordelijkheid draagt. Dat zoekt de “Staat” maar uit.
De RvS stelt in haar advies dat het fonds hoofdzakelijk gevoed moet
worden door middelen van de NAM. Echter de RvS stelt ook dat niet, uit te
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sluiten valt dat eventuele meerkosten die voortvloeien uit de wens om de
schadeafwikkeling voor burgers en bedrijven eenvoudiger en minder
belastend te maken mede door een bijdrage van staatswege gedragen
moeten worden. In het antwoord van de NCG op de vragen van de
formatafel is dit advies van de RvS als uitgangspunt gehanteerd. De
precieze vormgeving van het schadefonds en de governance blijft in dit
memo buiten beschouwing (eigen traject).
2. In het verlengde van deze discussie wordt de “Staat” rond de gaswinning
vertegenwoordigd door EZ. De regio en inwoners zien EZ echter niet als
een onafhankelijke partij. Wordt in het aanvullende bestuursakkoord
gesproken over een gemeenschappelijke opgave – rijk, provincie en
gemeenten – in de praktijk wordt ervaren dat EZ nog steeds aan de
“touwtjes trekt zowel voor de winning als voor de veiligheidsmaatregelen
en schadeherstel” en dat er van gezamenlijke verantwoordelijkheid geen
sprake is. Die twee zaken komen samen als het gaat om het instellen van
het Instituut Mijnbouwschade (instelling en samenstelling), maar ook in de
frequenter uitgesproken opvatting dat de regio mede verantwoordelijk
wenst te zijn voor het MJP.
3. Deze gedachte vindt ondersteuning in het rapport van het OVV
(Aardbevingsrisico’s in Groningen, stand van zaken opvolging
aanbevelingen): de problematiek vraagt om publieke regie op een niveau
dat alle betrokken partijen ontstijgt. De onderzoeksraad pleit dan ook voor
een integrale afweging van alle grote vraagstukken gerelateerd aan de
aardbevingen in Groningen. Bij een dergelijke integrale benadering past
een organisatie met een positie en mandaat die doet denken aan de
vroegere Herinrichtingscommissie Oost-Groningen en de Gronings-Drentse
Veenkoloniën. Dit betekent de instelling van een bestuursorgaan met
eigen wettelijke bevoegdheden dat niet afhankelijk is een van de andere
betrokken bestuursorganen. De opgave voor Groningen is veel breder dan
het beleidsterrein van het Ministerie van EZ. De gaswinning is weliswaar
de aanleiding, maar om de benodigde maatregelen gericht op
schadeherstel, veiligheid, leefbaarheid en kansrijk Groningen te realiseren
is het cruciaal dat andere departementen en gemeenten en provincie daar
ook een rol in krijgen.
4. Deze denklijn is ook aan te treffen in het advies van de Afdeling van de
RvS (wijziging Mijnbouwwet maatregelen in verband met bodembeweging
door de gaswinning uit het Groningerveld). De Afdeling adviseert om te
komen tot een schadefonds. Gezien de omvang van de problematiek en
het gebrek aan vertrouwen van burgers en bedrijven in de huidige
schadeafhandeling, adviseert de Afdeling het schadefonds in ieder geval
een wettelijke basis te geven en onafhankelijk te positioneren. De Afdeling
gaat uit van een zodanige vormgeving dat er een bestuur is dat de
beslissingen neemt (tegen de besluiten is dan ook bestuursrechtelijke
rechtsbescherming mogelijk). Dit laatste punt is relevant omdat er ook in
de regio wordt gehecht aan heldere status van besluiten inclusief een
eenduidige rechtsbescherming.
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5. De Afdeling werkt de vormgeving van het fonds verder niet uit maar gaat
wel nader in op de Wet gemeenschappelijke regelingen. De Afdeling
verwijst naar de opvatting dat de opgave in Groningen wordt gezien als
een opgave van Rijk en regio samen en dat de NCG om die reden in de
praktijk nauw samenwerkt met andere overheden. De NCG zou zijn
regierol vanuit de rol als voorzitter van het openbaar lichaam met directe
betrokkenheid van de andere overheden vorm kunnen geven ( de WGR
gaat er van uit dat de voorzitter door en uit het algemeen bestuur wordt
aangewezen. 1 Dit vraagt nadere aandacht. Op grond van artikel 14, 2e lid
2kunnen wel één of meer leden van het dagelijks bestuur, niet zijnde de
voorzitter, worden aangewezen. 3) maar vraag is of de NCG een
bestuursorgaan moet zijn en onder die titel moet toetreden tot de
regeling). De Afdeling merkt op dat het dan voor de hand ligt om de
totstandkoming en wijziging van het gezamenlijke programma bij het
openbaar lichaam neer te leggen. Er is dan immers een gezamenlijk
besluitvormingsmechanisme beschikbaar waarin de gezamenlijke
verantwoordelijkheid tot uitdrukking komt. De Afdeling realiseert zich dat
het geen sinecure is om tot een dergelijke regeling te komen, maar stelt
dat bij succes er een bestendig verband ontstaat waarbinnen coördinatie
en samenwerking voortvarend en in gezamenlijkheid kunnen worden
opgepakt.
6. In dit verband is een verwijzing naar de gemeenschappelijke regeling
“Schadeschap Luchthaven Schiphol” op zijn plaats. De regeling van rijk,
provincie, gemeenten en waterschap heeft tot doel een voor
belanghebbende duidelijke, deskundige en doelmatige afhandeling – de
besluitvorming naar dezelfde maatstaven daarbij begrepen – te
bevorderen van verzoeken om schadevergoeding die verband houden met
de uitbreiding van het luchtvaartterrein Schiphol, zoals vastgelegd in de
Planologische kernbeslissing. De regeling geeft aan dat het algemeen
bestuur een verordening vaststelt waarin de behandeling van en de
beslissing op aanvragen om schadevergoeding is geregeld. Het algemeen
bestuur stelt een besliscommissie in, bestaande uit onafhankelijke
deskundigen en hun plaatsvervangers die de regeling uitvoert.
7. Deze aanpak schetst een alternatieve route voor de vaststelling van de
nieuwe schadeaanpak en de instelling van het Instituut Mijnbouwschade.
Deze aanpak maakt het voorts ook mogelijk om het vaststellen en
wijzigen van het MJP onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling.

Artikel 13, lid 9: de voorzitter5 va n het openbaar lichaam wordt door en uit het algemeen
bestuur aangewezen, met in
achtneming van het daaromtrent in de regeling bepaalde.
1

Artikel 14, 2e lid: Wanneer de aard van de regeling daartoe aanleiding heeft, kunnen één of
meer leden va b het dagelijks bestuur, niet zijnde de voorzitter, worden aangewezen van
buitende kring van het algemeen bestuur, met dien verstande dat op deze wijze aangewezen
leden nimmer de meerderheid van het dagelijks bestuur mogen uitmaken.
3
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8.

9.

10.

11.

(dit is zowel mogelijk door gebruik te maken van Wet gemeenschappelijke
regelingen als van een bijzondere wet (suggestie van OVV met verwijzing
naar de Herinrichtingswet).`Dit zou betekenen dat het
Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen en de
wijzigingen daarvan niet langer door de minister van Economische Zaken
wordt vastgesteld, maar door het algemeen bestuur van de het openbaar
lichaam. Hierbij moet nadrukkelijk worden gekeken naar de huidige
governance en het instellingsbesluit van de NCG en de wijze waarop de
minister van EZ en de Tweede Kamer daarin is gepositioneerd.
Hierbij zou zelfs kunnen worden overwogen om na te gaan of de
maatschappelijke organisaties ook zouden kunnen toetreden tot het
openbaar lichaam. Artikel 93 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,
maakt dat in principe mogelijk. 4 Een andere mogelijkheid is dat er een
commissie (artikel 25 WGR) 5wordt ingesteld in het kader van de regeling
waarin het overleg met de maatschappelijke organisaties wordt gevoerd.
Een dergelijke aanpak brengt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van
partijen tot uitdrukking, maar geeft ook inhoud aan de bezwaren van de
Afdeling van de RvS tegen de concentratie van formele en informele
invloed bij één persoon. De Afdeling constateert dat er in de huidige
situatie al sprake van een invloedrijke informele positie van de NCG en dat
die in het wetsontwerp nog aanmerkelijk wordt versterkt. De Afdeling acht
het in die situatie niet gerechtvaardigd om één persoon daarmee te
belasten. De “natuurlijke begrenzing” van het moeten vinden van
overeenstemming verdwijnt zodra eenzijdige publiekrechtelijke
bevoegdheden beschikbaar komen. Hierdoor ontstaat, aldus de Afdeling,
een in het openbaar bestuur ongebruikelijke en onwenselijke concentratie
van informele en formele invloed bij één natuurlijke persoon.
Een stapsgewijze aanpak behoort ook hier tot de mogelijkheden. Primair
speelt nu de vaststelling van de nieuwe schadeaanpak en de instelling van
het Instituut Mijnbouwschade. Door het nu ook daarop toe te spitsen moet
het mogelijk zijn om “snelheid” te betrachten.
Een en ander ontslaat ons niet van de noodzaak om de positie van de
NCG, het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk
Groningen en de bevoegdheden gelet op de bijzondere problematiek (de
Groningen-wet) te regelen. Het voorgaande gaat uit van een geheel
publieke aanpak (geheel in lijn met het advies van de RvS). De
interbestuurlijke aanpak maakt onderscheid tussen de voorbereiding van
het meerjarenprogramma (NCG), de vaststelling van het programma

Artikel 93, Aan een regeling als bedoeld in de hoofdstukken I tot en met VII kunnen, indien
zij daartoe overigens bevoegd zijn, tevens deelnemen:
b. een of meer andere rechtspersonen, indien hun bestuur bij koninklijk besluit, dat in de
Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst, daartoe is gemachtigd.
5
Artikel 25, 1e lid: Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam kan commissies
instellen met het oog op de behartiging van bepaalde belangen indien de regeling in deze
mogelijkheid voorziet.
4
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(gemeenschappelijk) en de uitvoering van het programma (NCG), ten
opzichte van de situatie waarin de NCG het programma opstelt, de
minister van Economische Zaken het programma vaststelt, gehoord de
overige partijen en de NCG dit uit voert. Voor de gehele geloofwaardigheid
en vertrouwensbasis is het een absolute noodzaak om de NCG
onafhankelijk te positioneren van alle betrokken overheden. Daartoe zou –
conform het advies van de RvS – een zelfstandig bestuursorgaan
aangewezen zijn.
12. Ondanks het feit dat met de introductie van de gemeenschappelijke
regeling en de vaststelling van het MJP door het openbaar lichaam de
gewenste countervailing power is vorm gegeven, blijft de positie van de
NCG een bijzondere en is het ook gerechtvaardigd om de aanbeveling van
de RvS om tot een college 6 te komen serieus te nemen. Niet alleen vanuit
het oogpunt van countervailing power, maar ook om de verschillende
belangen via portefeuilleverdeling te waarborgen (de versterkingsoperatie
is omvangrijk en gaat gepaard met grote sommen geld). Ook de
afhankelijkheid van één natuurlijke persoon is kwetsbaar. Het is wenselijk
om in ieder geval een plaatsvervanger aan te wijzen, die zich ook zal
richten op de onderdelen Financiën en Organisatie. De precieze aantallen
en vormgeving zijn mede afhankelijk van de verdere inrichting
(positionering van het schadefonds).
13. Nu de uitvoering van het MJP daadwerkelijk gestart is wordt ook steeds
duidelijker dat er een onconventionele aanpak nodig is om de gewenste
snelheid in de versterkingsoperatie te krijgen. Reguliere kaders ontbreken
of zijn onvoldoende toegesneden en dat de doorlooptijd van reguliere
processen onvoldoende zijn aangesloten bij de omvang van de
versterkingsoperatie en de snelheid waarmee maatregelen moeten worden
genomen. Het wetsontwerp dat is voorgelegd aan de RvS besteed daaraan
onvoldoende aandacht. De situatie in Groningen in Groningen kan worden
omschreven als een crisisachtige situatie en dat vraagt om een
toegesneden gereedschapskist (weigeraars; locaties; vergunning vrij;
specifieke aanpak erfgoed; samenwerken zorginstellingen; gelijke
behandeling van bewoners, ondernemers en instellingen; afwijkende
regels voor aanbestedingen; basis voor het nemen van maatregelen).
Naast de beschreven aanpak, moet hieraan met voorrang worden
gewerkt.

Advies RvS: door de bevoegdheden niet aan één functionaris toe te delen, maar aan een
college.
6
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Herziene aanpak uitvoering meerjarenprogramma Nationaal Coordinator
Groningen
Huidige situatie
NCG stelt concept-MJP op, geadviseerd door
bestuurlijke en maatschappelijke
stuurgroep.
Concept-mjp na bespreking in het Nationaal
Bestuurlijk Overleg.
Vaststelling door de minister van EZ,
gehoord de gemeenten en provincie en na
bespreking in de MR.
Regelingen en commissies worden ingesteld
door de minster van EZ op voordracht van
de NCG.
NCG voert het programma, inclusief
regelingen en (advies)commissies uit.

Toekomstige situatie
NCG stelt concept-MJP op, geadviseerd door
bestuurlijke en maatschappelijke partijen.

Vaststelling door gemeenschappelijke
regeling (waar maatschappelijke
organisaties ook onderdeel vanuit maken)
op voordracht van de NCG.
Regelingen en commissies worden ingesteld
door de gemeenschappelijke regeling op
voordracht van de NCG.
NCG voert het programma, inclusief
regelingen en (advies)commissies uit.

Huidige situatie
NCG op basis van instellingsbesluit Minister
EZ en beheersmatig ondergebracht bij EZ.
Informele interbestuurlijke samenwerking
van gemeenten, provincie en Rijk.

Toekomstige situatie
NCG als ZBO met als opdracht het opstellen
van het MJP, de daaraan verwante
regelingen en de uitvoering daarvan.

Stuurgroepen adviseren de NCG informeel
over planvorming en uitvoering.

In het kader van de gemeenschappelijke
regeling (bij voorkeur van zowel bestuurlijke
als maatschappelijke partijen) vindt overleg
plaats over planvorming en uitvoering.

Opdracht het jaarlijks opstellen van het MJP
en de publieke regie en facilitering van
regelingen, uitvoering en (advies)commissies
en arbiter bodembeweging.

Opdracht het jaarlijks opstellen van het MJP
en de publieke regie en publiek
opdrachtgeverschap voor de uitvoering van
de versterking en faciliteren
(advies)commissies waaronder het Instituut
Mijnbouwschade.

Huidige situatie
Wetsontwerp: een meer eigenstandig
positie van de NCG, zodat de NCG zowel
binnen de rijksoverheid als in de regio op
eigen gezag kan handelen (waarmee recht
wordt gedaan aan de in de praktijk

Toekomstige situatie
Advies RvS: spanning tussen zelfstandige
positie en ministeriele verantwoordelijkheid
en concentratie van formele en informele
invloed bij één persoon: oplossing
zelfstandig bestuursorgaan en instelling

1

bestaande interbestuurlijke positie van de
NCG).

college. Besluitvorming door een
gemeenschappelijke regeling.

Instelling bij wet en taken worden aan de
NCG geattribueerd.
Huidige situatie
De NCG heeft tot taak om tot een
integrale aanpak te komen op het
gebied van veiligheid, leefbaarheid,
duurzaamheid en regionale economie
voor het hele aardbevingsgebied.

Toekomstige situatie
De NCG heeft tot taak om tot een integrale aanpak
te komen op het gebied van veiligheid,
leefbaarheid, duurzaamheid en regionale
economie voor het hele aardbevingsgebied. De
omvang en complexiteit blijkt vele malen groter te
zijn dan bij instelling was voorzien. Zeker ook
omdat de NCG zich nadrukkelijker en intensiever
gaat bezig houden met de uitvoering en publieke
regie wordt aangevuld met elementen van publiek
opdrachtgeverschap van de uitvoering

NCG ingesteld en 1 persoon die zich
primair richt op de publieke regie.

Zowel uit een oogpunt van bestuurlijke
verantwoordelijkheid, governance, de noodzaak
om vergaande inbreuk door versterking in het
publieke domein af te wegen in plaats van het
private domein, als vanuit het oogpunt van
werkdruk (naast publieke regie ook publiek
opdrachtgeverschap) is het gewenst om tot een
college te komen bestaande uit drie leden.
NCG verantwoordelijk voor het MJP, schade,
leefbaarheid en het bestuurlijke proces, een
plaatsvervanger belast met de versterkingsoperatie
en een plaatsvervanger verantwoordelijk voor
financiën, control, organisatie en beheer.

2

Schets toekomstige situatie
College van NCG: verantwoordelijk voor het geheel
Voorzitter
Lid
• Bestuurlijk proces
• Versterkingsoperatie
• MJP
• Publiekpdrachtgever
uitvoering
• Schade
versterkingsplannen
• Leefbaarheid

Lid

Financiën en control
Organisatie en
beheer
• Personeel
• Regelingen
Het college wordt ondersteund door het kabinet (kabinetschef) en bestaat voorts uit
algemene ondersteuning, juridische afdeling en voorlichting.
Inrichting publieke regie en publiek opdrachtgeverschap
Versterken: gebouwen in het Schade veroorzaakt door
aardbevingsgebied worden
bodembeweging als gevolg
aan de hand van de NPR
van mijnbouwactiviteiten valt
getoetst op de vraag of deze onder de aansprakelijkheid
voldoen aan 10-5. Indien
van de NAM.
Het Instituut
niet dan moeten deze
gebouwen versterkt worden Mijnbouwschade zal op basis
van het schadeprotocol
tot dat niveau. Die
“uitspraken” doen waarmee
versterking is de
invulling wordt gegeven aan
aansprakelijkheid van de
deze aansprakelijkheid.
NAM. Gekoppelde hieraan
Vooralsnog zal dit geschieden
kunnen aanvullende
op basis van de
maatregelen worden
samenwerkingsovereenkomst
genomen door de
(NAM zal in principe de
verschillende overheden,
“uitspraken” volgen). Indien
eigenaren en eventueel
er een schadefonds komt zal
anderen. Hier gaat het om
ofwel het schadefonds de
verantwoordelijkheid en
“uitspraken” van het IM
zorgplicht (bv. rijksoverheid
bij duurzaamheid, onderwijs, uitvoeren, dan wel zal er
sprake zijn van
zorg en erfgoed). De kaders
trekkingsrechten van het IM
voor de aansprakelijkheid
op het fonds.
vloeien voort uit de
aansprakelijkheid van de
NAM om maatregelen te
nemen teneinde schade en
risico te vermijden (10-5 als
norm).

•
•

Leefbaarheid en regionale
economie.
Naast het herstel van schade
en het versterken van de
gebouwen is het
nadrukkelijk de wens om te
werken aan een perspectief
voor het gebied. Dit is
noodzakelijk als onderdeel
van de versterkingsoperatie
(de invloed op de
leefbaarheid van de
versterkingsoperatie), maar
ook in het licht van het
omzetten van een bedreiging
in een kans (zie het
onderwijsprogramma).

3

College van NCG: verantwoordelijk voor het geheel
Voorzitter
Lid
• Bestuurlijk proces
• Versterkingsoperatie
• MJP
• Publiek opdrachtgever
uitvoering
• Schade
versterkingsplannen
• Leefbaarheid

Lid

•
•
•
•

Financiën en control
Organisatie en
beheer
Personeel
Regelingen

Het college wordt ondersteund door het kabinet (kabinetschef) en bestaat voorts uit
algemene ondersteuning, juridische afdeling en voorlichting.
Inrichting taakveld voorzitter NCG
Bestuurlijk proces:
MJP, inclusief kansrijk en
Schade:
leefbaarheid:
• Den Haag (10.2.e
• Programmamanager
)
• Programmamanager
10.2.e
)
10.2.e
• Vertegenwoordiging
))
• Voorzien in het
• Relatie met
• Opstellen van MJP,
secretariaat van de
coördinerend
kaders
en
regelingen
arbiters
bewindspersoon en
adviseurs op de
bodembeweging
departement;
verschillende
• Regelingen en
• Departementale
beleidsthema’s
samenwerkingsoveree
contacten
(volkshuisvesting,
nkomst arbiters
• Contacten met
ruimtelijke ordening,
• Opstellen van
parlement
infra en industrie;
schadeprotocol,
agro, erfgoed,
inrichten van het
onderwijs, zorg enz.),
proces en voorzien in
die ook
et secretariaat;
verantwoordelijk zijn
• Samenstellen
voor sectorale
onafhankelijk college
programma’s (in de
van het Instituut
regel ingepast in een
Mijnbouwschade
gebiedsgerichte
• Complexe schades
aanpak samen met
• Commissie bijzondere
versterken)
situaties (10.2.e
)
• aansturen van het
programma Kansrijk
Groningen;
• relatie met Economic
Board

4

Inrichting taakveld lid versterken NCG
Versterkingsoperatie:
Publiek opdrachtgever
uitvoeringsorganisatie.
• Programmamanager:
(10.2.e
• Programmamanager:
•

•

•

•

Programmaleiders
programmabeheersing
(10.2.e
.
Verantwoordelijk voor
het inspectie en
engineeringprogramma,
teneinde vast te stellen
of gebouwen versterkt
moeten worden tot een
niveau van 10-5.
Verantwoordelijk voor
het opstellen van het
versterkingsplan,
inclusief
koppelmogelijkheden,
op basis van de overeen
gekomen kaders.
Toepassing diverse
regelingen inclusief
versterken/verduurzame
n en woonbedrijf.

10.2.e

•

).
Programmaleiders
programmabeheersing

10.2.e

•

•

•

•

•

•

).
De NCG is verantwoordelijk
voor het I&E programma en
op basis daarvan opstellen
van het
versterkingsprogramma
De opdracht wordt in de
huidige situatie verstrekt
aan het CVW
(opdrachtnemer);
In het kader van NOA zal de
verhouding er een zijn van
opdrachtgever/opdrachtne
mer;
Nadat het versterkingsplan
is opgesteld wordt de
opdracht tot uitvoering
verstrekt aan het CVW;
De NCG organisatie wordt
verder uitgebouwd op basis
van het model van RWS
(met ondersteuning van
RWS)
Indien het model geheel
publiek wordt kan er ook
voor worden gekozen om
RWS – onder regie van NCG
-te belasten met het
uitvoeren van het I&E
programma en de
versterking.

Inrichting taakveld lid financien NCG
5

Financiën en control
Organisatie en beheer
• Projectleider nader in
• Aansturen van
te vullen: toezien op
• Financiën;
het volgens de
• ICT
overeen gekomen
• Administratie
kaders invullen van
• Inrichten organisatie
de programma’s,
uitvoeren van de
control op de
uitvoering en het
afleggen van
verantwoording.

Personeel
• Het aansturen van de
personele
organisatie;
• COR,
medezeggenschap
e.d

6
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Aanleiding
Woensdag 10 januari bezoekt u Groningen en spreekt daar o.a. met bestuurders
en de NCG over de hernieuwde aanpak van de problematiek Groningen
bovengronds, de Groningenagenda. In voorbereiding op dit bezoek heeft u
dinsdag een gesprek met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Hans Alders.
Bij het gesprek zal Anita Wouters aanwezig zijn. Hans Aiders wordt vergezeld door

10.2.e

O"
O"

o;

Advies
•
U wordt geadviseerd om ip dit gesprek het voorziene proces voor de
totstandkoming van de Gr^inqenaqenda te bespreken en daarhiite
~benadfiJ]<ken dat de rol van NCG hierin een adviserende is, op basis van
de kennis, ervaring en expertise die de NCG in hujs heeft.
•
Belangrijk daarbij is dat omwille van de snelle voortgang die nodig is om
tot een goed resultaat te komen, de NCG hiermee akkoord gaat en dit
punt niet opnieuw ter discussie wordt gebracht.
•
U kunt aangeven, naar aanleiding van het gesprek van vanochtend over
het schadeprotocol, dat u ook pro.cesafspraken wil maken met regionale
bej^tuurders over het proces om opT^rte termijn tot besluitvorming te
komen.

n
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Kernpunten
•
Doel van het gesprek is gezamenlijk vast te stellen dat de NCG in de
hernieuwde aanpak een adviserende rol heeft en dat dit door de NCG
wordt geaccepteerd, zodat het proces woensdag van start kan gaan en
discussie over de rol van de NCG niet meer gevoerd hoeft te worden.
•
Provincie stelt voor om een onafhankelijk procesbegeleider aan te stellen
om de volgende stap te zetten bij de tot stana Komen van net
schadeprotocol. Dit zal gevoelig liggen bij NCG omdat op dit moment de
NCG zelf de regie'heeft over het tot stand komen van het schadeprotocol.
U kunt aangeven dat u zich kan vinden in het feit dat er een technisch .
vo,orzitter nodig is om tot overeenstemming te knmpn maAr Hat- n gpgn
ni«uw 'boegbeeld' wil aanstellen.
•
Daarnaast wil de provincie Groningen een nieuwe technische review en
een nieuw juridisch advies. Zoals besproken is de kans klein dat hier
nieuwe informatie uit naar voren zal komen.

11.1
Ontvangen BBR
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U kunt vragen aan NCG om op woensdag te pleiten voor snelle
besluitvorming op basis van de huidige informatie en te verzoeken
of NCG u woensdag hierin wil ondersteunen.

Toelichting
In de aanpak van de Groningenagenda is het doel om met provincie, gemeenten
en Rijk onder begeleiding van een onafhankelijk procesbegeleider tot een herijking
te komen over de te hanteren kaders voor schade, versterken en
toekomstperspectief. Het gaat hierbij om politiek-bestuurlijke besluitvorming
waarvoor de tiestuurders in hun eigen democratische bestel van provincie,
gemeente en Rijk verantwoording willen, moeten en kunnen afleggen. Het zijn
daarom ook alleen de bestuurders van provincie, gemeenten en Rijk die de
kaderstellende besluiten kunnen nemen. De rol van de NCG beperkt zich In dit
proces van kaderstelling dan ook tot een adviserende rol.
Wanneer de kaders zijn vastgesteld, zal de invulling en uitwerking daarvan op
regionaal en lokaal niveau gebeuren. Provincie en gemeente kunnen hier dan
samen met de NCG als uitvoerder verder invulling aangeven. Voor succesvolle
implementatie van de Groningenagenda is de kennis, ervaring en expertise van de
NCG noodzakelijk.
De NCG vindt de adviserende rol bij dit besluitvormingsproces voor de kaders te
beperkt en brengt dit herhaaldelijk ter discussie. De NCG ziet namelijk ook een
meebepalende rol voor zich in het besluitvormingsproces. Bijgevoegd is de versie
van de Groningenagenda d.d. 19 december 2017 en de reactie van de NCG
(bijlage 2). Uit de reactie van de NCG kunt u opmaken dat de NCG voorbijgaat
aan de taken en rollen zoals in het kader van de hernieuwde aanpak zijn
besproken. Dit wordt door zowel provincie als Rijk als niet constructief ervaren en
leidt tot de zorg dat dit een terugkerend punt van discussie zal zijn. Daarnaast
heeft NCG op 7 januari een aanvullende reactie geschreven rechtstreeks aan uw
persoon gericht (bijlage 3). In deze aanvullende reactie refereert de NCG aan een
kritisch artikel In het Dagblad van het Noorden (DvhN) dat afgelopen zaterdag
gepubliceerd is (bijlage 4).
Het is voor de voortgang van de Groningenagenda essentieel dat de rol van de
NCG duidelijk is en ook door de NCG wordt geaccepteerd. Het is niet wenselijk dat
deze discussie over de rol van de NCG ook woensdag bij uw bezoek aan
Groningen gevoerd zal worden en ook daarna nog steeds op tafel komt. Gezien de
gewenste snelheid is het van belang dat woensdag van start wordt gegaan en het
proces niet vertraagd wordt.
Bijlagen:
1. Groningenagenda, versie 19 december (verstuurd vanuit EZK na overleg
met provincie, gemeenten en NCG op 13 december)
2. Reactie NCG op versie van 19 december
3. Aanvullende reactie van NCG, ontvangen op 7 januari (reeds in uw bezit,
een appreciatie hiervan volgt morgen)
4. Artikel DvhN 'Verstrikt in Bureaucratie' (6 januari)
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Procesvoorstel Groningen Bovengronds
Dit document vormt een startpunt voor een gesprek tussen gemeenten, provincie en Rijk om te
komen tot een gezamenlijk proces in stappen, dat moet uitmonden in een gedragen oplossing voor
de aanpak van de problematiek Groningen bovengronds. In dit voorstel zijn dan ook nog
verschillende vragen onbeantwoord, deze worden samen ingevuld. Voorstel is om afspraken te
maken over de inrichting van het proces, de spelregels die gedurende het traject gelden en de
gewenste eindproducten.
Het doel is om met deze drie bestuurslagen tot kaders te komen over versterken en
toekomstperspectief in de regio. In deze kaders wordt een visie gevormd voor de toekomst van
het aardbevingsgebied waarbinnen verschillende onderwerpen worden uitgewerkt. Ambitie is om
dit op 1 maart gereed te hebben, waarna ook een kostenoverzicht gevormd kan worden. Voor
individuele gemeenten blijft er genoeg ruimte om, samen met de NCG, op wijk- of straatniveau
nader invulling te geven aan de kaders.
Het Rijk hecht veel waarde aan het gezamenlijk organiseren van het proces. Voor een soepel
proces is belangrijk dat rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn:
1. bestuurders besluiten aan een bestuurlijke tafel, waarbij zij worden geadviseerd door de
NCG.
2. Maatschappelijke organisaties zoals het Groninger Gasberaad en de Groninger
Bodembeweging hebben een tweetal rollen (nader met hen af te stemmen): richting de
bestuurlijke tafel een adviserende en toetsende rol, en aan de experttafels kan hun unieke
expertise en ervaring gebruikt worden.
3. Betrokken partijen (gemeenten, provincie en Rijk) delen informatie, schetsen dillema's en
bereiden beslissingen voor in exportteams van inhoudelijk deskundigen op ambtelijk
niveau. Bij al deze teams speelt de NCG een adviserende rol.
o
Dit leidt tot de volgende organisatie:
Ad 1. Bestuurlijke tafel: overkoepelende besluitvorming in klein verband met twee of drie
burgemeesters uit het aardbevingsgebied, CdK of Gedeputeerde van de Provincie Groningen, en de
minister van EZK Onder technisch voorzitterschap van een onafhankelijk procesmanager en
ondersteund door een ambtelijk secretariaat bestaande uit twee personen (iemand vanuit de regio
en Anita Wouters vanuit het Rijk). De NCG adviseert deze bestuurlijke tafel. Elk van de
bestuurders organiseert het eigen mandaat.
Ad 2. Voorgesteld wordt om in overleg met maatschappelijke partijen de voorstellen van de
expertteams en/of de besluiten van de bestuurlijke partijen te voorzien van een advies danwel
toets door maatschappelijke partijen. Hier kunnen zij hun inschatting geven over het draagvlak en
uitwerking van de voortellen en krijgen hiermee een formele adviserende rol richting
besluitvormingsproces van de bestuurlijke tafel.
Daarnaast hebben zij unieke expertise en ervaring waarmee zij input kunnen leveren aan de
verschillende expertteams. Een rol voor de maatschappelijke organisaties is daar dan ook
uitdrukkelijk gewenst.
Ad 3. Expertteams: gemeenten, provincie en Rijk leveren deskundigen voor de inhoudelijke
teams die op afzonderlijke onderwerpen voorstellen doen voor de bestuurlijke tafel. Deze
voorstellen kunnen ook varianten of dilemma's zijn. De teams worden op inhoudelijk vlak
geadviseerd door de NCG en individuele deskundigen die onder andere vanuit de maatschappelijke
organisaties komen. .Alle personen spreken vanuit hun expertise, niet vanuit hun belang. Dat doet
niets af aan de mogelijkheden voor de maatschappelijke organisaties om hun belangen te
behartigen; dat vindt op gezette tijden plaats bij de Bestuurlijke Tafel (nader met hen af te
stemmen). Startbijeenkomst per team is een sessie waarbij alle feiten en kennis worden gedeeld.
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Voor het Schadeprotocol wordt een afzonderlijk team ingericht dat snel tot resultaat dient te
komen. Hierbij wordt overwogen het Schadefonds te betrekken. De experts aan die tafel zijn
afkomstig van Provincie, gemeenten, Rijk en NAM. Ook hier vervult de NCG een adviserende
functie.
Vormgeving proces:
•
Er komt een onafhankelijk procesmanager die het gezamenlijk stappenplan verder uitwerkt
en handelt als technisch voorzitter. De inhoudelijke resultaten komen in expertteams over
sub-onderwerpen tot stand, met de betrokkenheid en kennis van maatschappelijke
partijen die daarvoor nodig is. De procesmanager wordt betaald door het Rijk,
opdrachtformulering vindt gezamenlijk plaats.
•
De verschillende expertteams krijgen ieder een eigen trekker (gezamenlijk te bepalen).
•
De bestuurlijke tafel besluit op basis van de door de expertteams voorgelegde dilemma's
en/of varianten. Het projectsecretariaat van de bestuurlijke tafel borgt via afstemming en
interactie de integraliteit en samenhang. Daardoor kan de bestuurlijke tafel integraal
besluiten nemen.
•
Binnen de teams geldt vertrouwelijkheid, zodat alle partijen vrij kunnen spreken en al hun
info en expertise op tafel kunnen leggen.
•
De Bestuurlijke Tafel bestaat uit de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de
Commissaris van de Koning van de provincie Groningen of de Gedeputeerde en drie
burgemeesters. De NCG adviseert. Een stevig mandaat is nodig, dat door de bestuurders
zelf wordt georganiseerd.
•
Haast is geboden. Waar mogelijk lopen visievorming en eerste (pilot-)projecten parallel en
worden effectieve maatregelen snel getroffen. Er is een periode tussen de huidige situatie
en het bereiken van de gewenste oplossing. Snelle stappen op enkele te voorziene punten
(zoals het Schadeprotocol) is zeer wenselijk.
•
Er zal een krachtige financiële functie worden opgezet die tot taak heeft om de bestuurlijke
tafel te ondersteunen. Deze zal zorg dragen voor een beoordeling van de financiële
onderbouwing van voorstellen van de expertgroepen, eenduidigheid van de kengetallen en
wijze van rapportage, maar ook ondersteunend zijn aan dezelfde expertgroepen om de
financiële vragen en afwegingen scherp te formuleren. Deze financiële functie wordt
aangestuurd door het ambtelijk secretariaat van de tafel.
•
•

Procesafspraken/spelregels: Samen opstellen. Te denken valt aan:
o Er is pas een akkoord als alle partijen akkoord zijn binnen de totaaldeal. Dit
betekent dat er pas gecommuniceerd wordt wanneer er overeenstemming is op de
bestuurlijke tafel.
o Er wordt gesproken vanuit gelijkheid en vertrouwen: iedereen kan vrijuit spreken,
o
Er wordt direct en in het gremium dat daarvoor geschikt is gecommuniceerd (geen
briefwisselingen).
o Een expertteam adviseert de bestuurlijke tafel over een gezamenlijke
communicatiestrategie.

Belangrijke noot: De versterkingsoperatie onder leiding van de NCG loopt ondertussen door.
Daarom moeten de noodzakelijke maatregelen door de NCG worden genomen om de operatie in
Q2 van 2018 doorgang te laten vinden, net als hij gedaan heeft met de MJP-brief van Ql.
Voorstel Expertteams
Teams
Schadeprotocol

Opdracht

IM en Schadefonds

Oprichten en voorbereiden wetstrajecten

Visievorming op de regio

Ontwerp en uitvoering van het proces van
interactieve visievorming op de regio
Ontwerp versterkingsaanpak (incl.
marktbenadering), financiële arrangementen.

Versterking - hoofdteam
Subteams: corporatiewoningen,

Overeenstemming bereiken over Schadeprotocol
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particuliere woningen, monumenten,
openbare gebouwen, nieuwbouw,
infra/agro/mkb, zorg, industrie,
arbeidsmarkt & opleiding van de
versterkingsopgave, ..., ...,...,)

uitvoeringsherontwerp en beoogd, haalbaar tempo

Bestuurlijke structuur en wetgeving

Ontwerp en besluitvorming over bestuuriijke en
uitvoeringsstructuren inclusief de benodigde
besluiten en wetgeving
Inrichting uitvoeringsorganisatie en
kiantbehandeling.
Ontwerp en operationalisering communicatie
aanpak tijdens gehele looptijd van de
versterkingsoperatie_________________________

Communicatie
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Te bespreken.
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Ambitie: Een onafhankeiilk publiekrechteiiik IM dat besiist over de uitkering van schade
Hoofdvraaen IM en Schadefon
Wat is een redelijke raming van de schade bij de afbouw van de winning.
Op welke manier, in welke mate en in welke vorm moet immateriële schade worden vergoed?
In welke mate moet in welke gevallen aanvullende tegemoetkoming uit coulance worden geboden?
Hoe moet de governance en expertise rond het Schadefonds worden georganiseerd rekening houdend met
voldoende onafhankelijkheid?
Hoe kunnen, door (1) een verdere protocolisering van de schadeopname en beoordeling en (2) door de
hierboven ingezette helderheid en coulance, de proceskosten en de doorlooptijd van de schadeafhandeling
aanzienlijk worden teruggebracht?

Voorstel tussenfase (periode akkoord protocol en operationeel Schadefonds)
Wetsvoorstel; Opzet Schadefonds en protocol Instituut Mijnbouwschade;
Financieel arrangement met NAM;
Timin
Eind 2018

Rijk ■
Regio
NCG

Operationeel (gezien doorlooptijd wetgevingstraject).

i Besluitvormend
Zwaarwegend adviserend/Besluitvormend (?)
Adviserend

Samenstelling kernteam Æ
-

Rijk;
Provincie
Gemeenten;
NCG (vaste adviseur)

Samenstelling adviesteam (op uitnodiging kernteam)
Groninger Bodembeweging
Groningergasberaad

Praktische arrangementen
Schadefonds
Ten algemene:

Bijv: Team komt in beginsel wekelijks bijeen in passende
samenstelling afwisselend in Groningen (en Den Haag?).
Het team zal regelmatig in overleg moeten met de NAM
om te spreken over voeding van fonds door NAM.

L/1

2. Visievorming: perspectief bij versterken
O
Ambitie: De oartijen, onder leiding van de regio, ontwikkelen een toekomstvisie, wat
integraal kijkt naar uitdagingen van de toekomst (versterking, verduurzaming, krimp
zie uitspraak minister begrotingsbehandelin
vergruzin

m

Hoofdvragen
Hoe zit een interactief (regionaal en lokaal) visievormingsproces eruit dat:
o Voldoende concrete, hanteerbare uitkomsten geeft zodat de versterkingsopgave
ruimtelijk kan worden ingericht en ten dienste staat van welzijn, leefbaarheid en
economische ontwikkeling?
o
Draagvlak ontstaat bij Groningers, ook voor de eventuele nadelige consequenties?
o
Bijdraagt aan de gewenste versnelling van de versterkingsaanpak en relatie met
versterkingsplannen.
Wat is de rol en verantwoordelijkheden van bewoners, bestuurders en NCG bij visievorming, mede in
relatie tot hun rol en verantwoordelijkheden bij schade en versterken (tbv inrichting nieuwe governance
bovengrond)?
_________________________________________

ten: Deze tafel vormt de kaders voor de versterkingsaanpak
Ontwerp van draagvlakvormend visievormingsproces op regionaal (toekomstvisie regio) en vooral lokaal
niveau (gebiedsversterkingsplannen), met aandacht voor gebiedsgerichte invulling van versterken in
relatie tot:
o
Krimp, groei en spreiding ^
o Veranderende wooneisen
o

o Versterking en sloop/nieuwbouw
o
Economische ontwikkeling en werkgelegenheid
o
Leefbaarheid, onderwijs en zorg
Een lopende, bemenste organisatie met een trekker die van start kan.
Tinning.:

■ - .
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Tempo moet hoog zijn om dit traject parallel te laten lopen aan de versterkingstafels. Daarom
afronding in februari. Bij voorkeur snel beginnen met experimenteren en ieren. De regionale visies
dienen tweede helft 2018 worden afgerond. Visieontwikkeling blijft echter een iteratief proces« mm
Verantwoordelijkheden
Regio
NCG
Rijk

Besluitvormend, uitvoerend (?)
Adviserend
Ondersteunend (expertise, sleutelpersonen)

Samenstellino kernteam

PM Vraag aan provincie: graag hier het traject beschrijven dat jullie met de
Rijksbouwmeester voeren.
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3. Versterking - Hoofdtafel
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Ambitie: Qp publiek besluitvorming gebaseerd versterkingsproces dat aansluit bij visie tafel
Hoofdvragen:
Welke onderscheidende segmenten (subteams) moeten worden beschouwd, die elk een eigen aanpak
vragen?
In weik tempo kan de gezamenlijke opgave redeiijkerwijs worden uitgevoerd, gezien de capaciteit van de
afhandeling en de markt alsmede het absorptievermogen van een dorp en individuele inwoners en tafel 2?
Analyse en handelingsopties over de veiligheid van Groningers in de tussentijd.
Hoe moet de markt worden benaderd om prijsopdrijving zoveel mogelijk te voorkomen?
Moeilijk maar belangrijk; Wat is een redelijke raming van de kosten per typoligie? Valt er een redelijke
raming te maken van totale kosten of op zijn minst een bandbreedte?
Hoe om te gaan met nieuwe risico-inzichten bij trajecten die al zijn ingezet?
Hoe wordt de uitvoeringsorganisatie ingericht en hoe wordt daar de menselijke maat gewaarborgd?
Nieuwe fen te onderzoeken! reoeiinaen (koop/ nieuwbouw! een plek geven
Hoe moet de uitvoeringsorganisatie worden doorontwikkeid, teneinde
o
Bewoners veilig te laten wonen (5 jaar na beoordeling woning op norm),
De proceskosten te minimaliseren, na protocolisering en de nodige coulance,
De doorlooptijd te minimaliseren.
Maximale duidelijkheid aan bewoners te geven.
Recht te doen aan de nodige differentiatie en toegesneden aanpakken.
Een goede verbinding met perspectief te maken.

mmmm
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Een 'recept' per segment om de versterk!ngsopgave te combineren met de duurzaamheidsopgave
(energiebesparing), inclusief de financiële arrangementen.
Nadere afspraken over gedifferentieerde versteviging-/nieuwbouw aanpak per typologie, inclusief ontwerp
van de bijbehorende organisatie. Vaststellen timetable voor de invoering van deze nieuwe aanpak.
Akkoord met stakeholders over de aanpak en de arrangementen (monumentenorganisaties,
woningcorporaties. Vereniging Eigen Huis, NAM)
Juridische, uitvoerings- en financiële arrangementen van de versterkingsopgave.
Haalbare timing en maatregelen tussendoor ter borging van de veiligheid.

Timing:

-

Teamleden aansluiteb in dècembeit, itart in januari, hoofdlijnen gereed eind
maart / april;

W:

Besluitvormend
Besluitvormend op het gebied van fin. kaders.
Besluitvormend
adviserend

Rijk
NAM
Regio
NCG
Samenstelling kernteam

Provincie
Per gemeente enkele ambtenaren (ook wanneer de opgave per gemeente wordt uitgevoerd}
Samenstelling adviesteam: gedacht kan worden aan:
-

iiir

NCG
Per inhoudelijk onderwerp: organisaties met expertise:
Woningcorporaties
LTO Noord

_______ __.._..... _ ___..__
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Rij kswaterstaat
Etc. etc.
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verschillen per team.
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4. Bestuurlijke Structuur en Wetgeving
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Hoofdvragen;
Óp wëfkë wijze denken bestuurlijke partijen te kunnen komen tot uitvoering van schade, versterken
en perspectief._______________________________________________________________________________________
de versterkingsoperatie:
>
op welke wijze moet de besluitvorming worden ingericht (kaderstelling en uitvoering);
>
op welke wijze wordt het ruimtelijk toekomstperspectief van de regio (zie ook
visievorming) verankerd in deze structuur
>
op welke wijze moet de financiële dekking worden geborgd (Schadefonds, financiële
kaders)
>
wat hebben de betrokken organisaties nodig voor de uitvoering van hun taken? Denk
aan VTH, beleidsontwikkeling, etc.
schadeafhandeling:
>
op welke wijze moet publiekrechtelijke besluitvorming worden ingericht (Instituut
Mijnbouwschade)
>
op welke wijze moet de financiële dekking worden geborgd (Schadefonds, financiële
kaders)
het toekomstperspectief;
>
Op welke wijze moet de besluitvorming worden ingericht (regionale bestuurlijke
entiteit?)
>
op welke wijze moet de financiële dekking worden geborgd
vastleggen van akkoord tussen partijen.
Wat betekenen de keuzès ten aanzien van bestuurlijke structuur voor de uitvoering van de
versterkingsoperatie en de afhandeling van schade voor de taken, verantwoordelijkheden én positionering
van de NCG?
Eindoroducten

I

Wet- en regelgeving ten behoeve van het instellen van een Schadefonds en entiteiten ten behoeve van
besluitvorming voor schadeafhandeling, versterken en toekomstperspectief (vb. IM, regionale bestuurlijke
entiteit):
> mogelijk in fases; eerst schade daarna versterken
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Eind 2018

PM Discussie verantwoordelijkheden en rolverdeling
r
. I
Samenstelling kernteam

Praktische arrangementen
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5. Communicatie
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Het zou goed zijn om aanvullend op de inhoudelijke teams een team Communicatie te stellen.
Taak van dit team is om de Bestuurlijke Tafel te adviseren over de communicatie. Reden om dit
apart te organiseren is dat de materie complex is en vaak technisch. Voorkomen moet worden dat
techniek de boventoon voert in de communicatie naar buiten. In plaats daarvan moet in de
communicatie over het traject en de uitkomsten de bewoners centraal staan.
Het team wordt bemensd door gemeenten, provincie en Rijk en NCG.
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concept 'Groningenagenda'
Groningen Bovengronds
Met de uitspraak van de minister van EZK dat de NAM 'er tussenuit' gaat, is het nodig om
gezamenlijk te bezien wat er nodig is om de operatie in het publieke domein te trekken en wat de
consequenties daarvan zijn. Dit document vormt een startpunt voor het gesprek daarover tussen
gemeenten, provincie. Rijk, maatschappelijke partijen en NCG om te komen tot een gezamenlijk
proces in stappen, dat moet uitmonden in een gedeeld en zoveel mogelijk gedragen beeld. Daarbij
is het helder dat de overheden - net als nu - uiteindelijk besluitvormend zijn. In dit voorstel zijn
nog verschillende vragen onbeantwoord, deze worden samen ingevuld ieder vanuit zijn eigen rol,
verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Voorstel is om afspraken te maken over de inrichting van
het proces, de spelregels die gedurende het traject gelden en de gewenste eindproducten. In feite
werken partijen daarmee aan een derde bestuursakkoord in aanvulling op het eerste
bestuursakkoord en het aanvullend bestuursakkoord. De eerdere akkoorden en ook dit derde
bestuursakkoord zijn kaderstellend voor de publieke regie, rolverdeling en taakvervulling van NCG,
CVW en andere betrokken partijen, inclusief de doorvertaling daarvan in het Meerjarenprogramma.
De uitkomsten van dit traject leiden dus tot een herzien of derde bestuursakkoord, de benodigde
wetgevingsvoorstellen en een doorvertaling in het eerstvolgende Meerjarenprogramma.
Het doel is om met de betrokken partijen te bekijken:
•
wat er nodig is om de schadeafhandeling en de versterkingsopgave in het publieke
domein te trekken
•
wat de consequenties zijn daarvan
•
welke omissies of kansen er zijn
•
hoe hier invulling aan kan worden gegeven
Procesvoorstel
Om dit gestructureerd en waar nodig gefaseerd aan te kunnen pakken wordt voorgesteld dat NCG
op een aantal onderwerp een startdocument oplevert. Per onderwerp kan worden aangegeven wat
de huidige stand van zaken is, wat goed gaat en waar knelpunten optreden, en welke scenario's
denkbaar zijn op kortere en langere termijn. In de volgende pagina's wordt weergegeven welke
vragen per onderwerp denkbaar zijn. Als dit in de loop van februari op onderdelen gefaseerd in
tijd beschikbaar is, kan dit ambtelijk worden besproken en aangevuld. Vanuit het overzicht dat zo
ontstaat, kan besloten worden in welke samenstellingen op welke onderwerpen doorgewerkt kan
worden. Daarmee wordt een goede basis gelegd om de tafels met goede informatie te voeden.
Op dit moment denken we aan de volgende onderwerpen:
1. Schadefonds en IM
2. Versterken
a. Wat hebben overheden nodig om hun taak uit te kunnen voeren
b. Wat is er nodig om de gebiedsaanpak de maximale mogelijkheden te bieden om
opgaven te koppelen
c. Welke mogelijkheden biedt een publieke context om de snelheid van de aanpak en
de beoogde meerwaarde voor het gebied te vergroten
3. Normstelling
4. Ruimtelijke visie (wonen, leefbaarheid, krimp, erfgoed, voorzieningen, duurzaamheid,
economie, etc.)
a. Overkoepelend/provincieniveau
b. Gemeenten
c. Dorp en wijk
5. Regelingen
6. Governance en wetgeving
7. Feiten en cijfers
8. Communicatie
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Alle partijen geven zelf aan in welke groepen ze willen meedoen. Als de huidige structuur van
adviseren en besluitvorming wordt benut verloopt dit volgens de structuur zoals afgesproken in het
kader van het MJP, behoudt iedere partij (bestuurlijk en maatschappelijk) zijn bekende rol en zijn
de overheden besluitvormend in het Nationaal Bestuurlijk Overleg.
Iedere groep formuleert voorstellen die worden gedeeld met governance en financiën om te
bekijken of en welke consequenties voorstellen hebben. Alle voorstellen ondergaan een
uitvoeringstoets, de werkgroep bepaalt wie de logische partij(en) daarvoor zijn. De werkgroep
bepaalt ook welke experts een rol moeten of kunnen spelen.
De onderwerpen staan niet los van elkaar. Het schadefonds hangt samen met governance,
versterking idem. Op verschillende tafels kan behoefte blijken aan nieuwe of aangepaste
regelingen. Helder is dat wat in het kader van de ruimtelijke visie wordt uitgedacht interacteert
met de versterking. Kortom, tussen de groepen is uitwisseling nodig. Dit worden de groepen
geacht te organiseren.
Dit leidt tot de een werkstructuur, waarbij voortgang en (deel)producten informatief in de MS en
BS zullen worden besproken. Uiteindelijk landt het geheel In een bestuursakkoord, wetgeving en
het meerjarenprogramma.
Indien dit traject wordt gezien als een proces om te komen tot een derde bestuursakkoord kan ook
worden gekozen om te werken met een bestuurlijke besluitvormingsgroep en de huidige structuur
voor advisering en besluitvorming niet te benutten. De NCG dringt er dan wel op aan twee leden
uit de maatschappelijke stuurgroep als adviserende leden toe te voegen aan die bestuurlijke
besluitvormingsgroep. Een heldere uitleg van het hoe en waarom is dan wel nodig zodat alle
betrokkenen waarom dit afwijkt van de gebruikelijke structuur en hoe zich dit daartoe verhoudt
en dat daarvoor door alle betrokkenheid verantwoordelijkheid kan worden gedragen. Uiteindelijk
ligt het voor de hand dat uitkomsten van een dergelijk ander voorbereidingstraject in de
gebruikelijke structuren worden besproken (zie bijlage 1) en besloten (via MS, BS, NBO,
ministerraad en colleges).
Vormgeving proces:
•
Er komt een onafhankelijk procesmanager die de overkoepelende werksessie voorbereid
en handelt als technisch voorzitter. Een kopgroep vanuit EZK, provincie, gemeenten en
NCG ondersteunt deze procesmanager. De inhoudelijke resultaten komen In werkgroepen
over sub-onderwerpen tot stand, met de betrokkenheid en kennis van maatschappelijke en
andere partijen die daarvoor nodig is. De procesmanager wordt betaald door het Rijk,
opdrachtformulering vindt gezamenlijk plaats.
•
De verschillende werkgroepen krijgen ieder een eigen trekker (gezamenlijk te bepalen).
•
De bestuurlijke stuurgroep (of een afvaardiging daarvan volgens de beschreven afwijkende
variant gericht op een derde bestuursakkoord) adviseert op basis van de door de
werkgroepen voorgelegde dilemma's en/of varianten. Het projectsecretariaat van de
bestuurlijke tafel borgt via afstemming en interactie de integraliteit en samenhang.
Daardoor kan de bestuurlijke tafel integraal afwegen.
•
In het (een extra) NBO worden de besluiten genomen over het bestuursakkoord, de
benodigde wetgeving en het MJP.
•
Binnen de teams geldt vertrouwelijkheid, zodat alle partijen vrij kunnen spreken en al hun
Info en expertise op tafel kunnen leggen.
•
Niet alles kan in één keer. Door eerst goed in kaart te brengen wat er al is, of er quick
wins zijn te boeken, welke onderwerpen snel een groot verschil maken en welke later
moeten kan er worden geprioriteerd.
•
Er zal een financiële tafel worden opgezet die tot taak heeft om de financiële
consequenties van verschillende tafels Inzichtelijk te maken en mogelijke dekking. Deze zal
zorg dragen voor een beoordeling van de financiële onderbouwing van voorstellen van de
groepen, eenduidigheid van de kengetallen en wijze van rapportage, maar ook
ondersteunend zijn aan dezelfde expertgroepen om de financiële vragen en afwegingen
scherp te formuleren. Deze financiële functie wordt aangestuurd door het ambtelijk
secretariaat van de tafel.
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Procesafspraken/spelregels: Samen opstellen. Te denken valt aan:
o
Er wordt pas gecommuniceerd wanneer er overeenstemming is in het NBO.
o
Er wordt gesproken vanuit gelijkheid en vertrouwen: iedereen kan vrijuit spreken,
o Er wordt direct en in het gremium dat daarvoor geschikt is gecommuniceerd (geen
briefwisselingen).
o
Een werkgroep adviseert de bestuurlijke tafel over een gezamenlijke
communicatiestrategie.

Lopende operatie
De versterkingsoperatie onder leiding van de NCG loopt ondertussen door. Daarom moeten de
noodzakelijke maatregelen door de NCG worden genomen om de operatie in Q2 van 2018
doorgang te laten vinden, net als hij gedaan heeft met de MJP-brief van Ql. De NCG zal hiertoe
voorstellen opstellen en in de gebruikelijke structuren ter advisering voorleggen. In Ql moet
besluitvorming en duidelijkheid zijn over de MJP brief voor vervolg en of de dekking van financiële
consequenties van het doorzetten van de operatie (verduurzaming, lumpsum, sociaal-psychisch)
(voorlopig) uit het regiofonds, dan wel elders vandaan komt.

Schadeprotocol
Voor het schadeprotocol wordt een werkproces voorgesteld dat inhoudt dat in de eerste twee
maanden van 2018 in een aantal inhoudelijke werksessies tot overeenstemming moet worden
gekomen. Dit traject start in de 3® week van januari.
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A. Schadeprotocol
Vooruitlopend op een totaalanalyse van het geheel en overige groepen en \werkstructuren moeten
besluiten worden genomen over het schadeprotocol. Het voorstel is de werksessies voort te zetten
en de volgende vragen te behandelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wat is het beeld over het schadefonds - conclusie over logische stap nu
Duiding betekenis verschillende protocollen
Hoe omgaan met methodiek & werkingsgebied
Hoe werkt het bewijsvermoeden irt IM
Hoe vormgeven aan immateriële schade, overlastvergoeding, waardedaling
IM: ophanging, relatie tot NCG en CVW en selectieprocedure
Complexe schade, CBS, knelpunten
Stappen in het protocol
Hoe omgaan met andere gebieden/velden, oude schades

Hierbij is beschikbaar materiaal:
Schadeprotocol concept NCG (juli 17)
Schadeprotocol regio (okt 17)
Schadeprotocol NAM/kopgroep (dec 17)
Rapport Hammerstein
Advies TU Delft (versie 8 en vingeroefening) + memo werkingsgebied
Dit moet leiden tot een definitief protocol en een instellingsbesluit voor het IM. En een operationeel
IM per 1 juli 2017.
Verzoek aan NCG is:
1. De werksessie in te plannen en voor te bereiden
2. Alvast een uitvraag aan commissie Hammerstein te doen met betrekking tot de methodiek
van TU (vingeroefening).
3. In beeld te brengen wat de op operationalisatie op hoofdlijnen vraagt, dit in de tijd uit te
zetten en in beeld te brengen welke no regret maatregelen alvast kunnen worden
genomen.
4. De procedure voor te bereiden zodat kan worden gestart met het werven van een
voorzitter van het IM.
Financiering: voorlopig via NCG begroting (dekking EZK), uiteindelijk kosten te dragen door NAM
Aanpassing samenwerkingsovereenkomst/NOA: EZK, NCG, NAM
Om de operationalisatie zo spoedig mogelijk onder verantwoordelijkheid van het IM te laten
verlopen wordt voorgesteld in januari te starten met het werven van de voorzitter.
Te besluiten op 10 januari:
1. Planningsvoorstel
2. Start werving voorzitter IM
3. Start no regret operationalisatie (huisvesting, etc)
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Voorgestelde planning werksessie schadeprotocol
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Week 15/01 - 19/01 (week 3^
Afspraak 2: Di mi 16/01 15 - 17 uur
- Verwacht eindplaatje mbt schadefonds
- Vaststellen uitgangspunten protocol irt schadefonds
- Methodiek en werkingsgebied
- Bewijsvermoeden en kader IM
Afspraak 3: Wo ochtend 17/01 9 - 12
- Ophanging IM
- IM irt NCG en CVW
- Stappen van het protocol
Week 22/01 - 26/01 (week 4j
Afspraak 4: di middag 23/01 15 - 17
- Afspraken overig: immaterieel, overlastcompensatie, hoe omgaan met andere gebieden, oude
schades, overige openstaande punten
Afspraak 5: do ochtend 25/01 9-11
- Bespreken concept voorstel
Do mi 25/01: conceptvoorstel delen met MS en BS
week 29/01 - 02/02 (week 51
23/01 informerende/toelichtende sessie BS en MS breed
24 januari versturen definitief voorstel
Indien nodig nog extra inhoudelijke bijeenkomst
Week 05/02 - 09/02 fweek 61
Stuurgroepen
Communicatie extern over vervolg
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1. Schadefonds en IM
De wens is de schadeafhandeling geheel in het publieke domein te trekken. Hiervoor is wetgeving
nodig en de instelling van een schadefonds. Een vraag die hierbij op voorhand moet worden
gesteld is: wat is de scope van het fonds. Als versterken en bijvoorbeeld ook regelingen onderdeel
dienen te worden van het fonds, dan moeten de keuzes voor bijvoorbeeld de vormgeving zodanig
worden gemaakt dat logisch kan worden doorgestapt. Een fonds is een instrument, dienend aan
een doel. Het fonds moet daarom zo goed mogelijk aansluiten bij het werk dat moet gebeuren.
Verzoek aan NCG is in beeld te brengen:
1. wat de uitgangspunten voor het fonds zouden kunnen zijn redenerend vanuit de operatie
Verzoek aan EZK om in beeld te brengen:
1. welke verkenningen tot dusver zijn gedaan
2. welke afwegingen er zijn
.i
3. welke vragen nog beantwoord moeten worden
4. hoe benodigde wetgeving er uit zou zien
_
5. welke knelpunten zouden kunnen ontstaat (bijv. irt staatssteunvraagstukken)
Vervolgens kan in de werkgroep worden bekeken of er fasering aan de orde js.
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2.

Versterken
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Gebiedsaanpak/versterken
Om tot een betere invulling te komen van kansrijk Groningen is het noodzakelijk dat
maatschappelijke opgaven in Groningen integraal onderdeel zijn van de uitvoering van het veiliger
maken en herstellen van schade aan huizen. De huidige aanpak is gebaseerd op de privaatrechtelijke
aansprakelijkheid van NAM onder publieke regie van de NCG waarbij de lokale stuurgroep onder
voorzitterschap van de gemeente een sturende rol heeft. Immers de gemeente als eerste overheid is
het beste in staat op opgaven te combineren en afwegingen te maken als er sprake is van
belangentegenstelling.
Verzoek aan NCG is om een beschrijving aan te leveren voor de volgende elementen
Gebiedsgericht/versterken
1. Wat behelst de huidige gebiedsgerichte aanpak in proces en inhoud?
2. Welke opgaven komen in de lokale stuurgroepen naar voren die mee moeten in de
gebiedsgerichte aanpak?
3. Welke goede voorbeelden zijn er waarin gelukt is die opgaven (denk aan krimp,
dorpsvernieuwing, herstructurering, energietransitie, erfgoed, economie etc.) te
combineren en welke slechte zijn er waar dit niet lukt? Wat zijn de faal- en succesfactoren.
4. Welke sectorale programma's zijn er echt nodig (tot nog toe zorg en onderwijs) en waar zijn
is er een specifiek instrumentarium nodig zoals bijvoorbeeld bij erfgoed. Eigen Initiatief of
voor corporatiebezit.
5. Als de huidige aanpak binnen de privaatrechtelijke context zou worden vervangen door een
publieke aanpak welke kansen en mogelijkheden biedt dit om de combinatie van opgaven in
de gebiedsgerichte aanpak te vergroten en deze succesvol te maken? Wat is daarvoor nodig
in proces, menskracht, middelen etc?
Uitvoering
1. Op welke wijze wordt (rollen, proces en kaders) de inspectie, engineering en versterking nu
procesmatig uitgevoerd?
2. Wat zijn daarin de bottlenecks?
3. Welke mogelijkheden voor verbetering van dat proces worden momenteel onderzocht?
4. Als dit proces vanuit een volledig publieke aanpak zou worden gevoerd zou dat tot een
andere aanpak leiden? Welke kansen biedt dit en wat is daarvoor nodig?

Wettelijk instrumentarium
Op de operatie ook goed te kunnen uitvoeren is er ruim een jaar geleden een wetsvoorstel met alle
partijen besproken waarin een aantal noodzakelijke instrumenten om de gebiedsaanpak beter uit te
kunnen voeren. Dat betrof onder andere versnellen ruimtelijke procedures en vergunningen,
instrumentarium om weigeraars bij bijzondere omstandigheden te kunnen dwingen mee te werken,
versnelde mogelijkheid tot het doen van aanbestedingen en afwijken van aanbestedingswetgeving
etc.
Inzichtelijk moet worden gemaakt
1. Welke instrumenten in publiek en private context nodig zijn en de hoe zaken die in beide
nodig zijn zo snel mogelijk kunnen worden omgezet in wetgeving?
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2.

Voor instrumenten die direct samenhangen met het governancevraagstuk moet worden
getoetst of deze kunnen wachten totdat daar een uitkomst is of dat er een tijdelijke
oplossing moet worden gevonden?
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3.
1.
2.
3.

Norm
Inzichtelijk maken hoe de huidige norm tot stand komt en welke ontwikkelingen nog
gewenst zijn voor specifieke sectoren?
Inzichtelijk maken op welke wijze momenteel veiligheid een plek krijgt bij bijvoorbeeld
industrie, infra etc?
Inzichtelijk maken of het langer bestendigen van de huidige norm tot effectievere aanpak in
het gebied leidt?
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Ruimtelijke visie en flankerend beleid

provincie
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5. Regelingen schade en versterken
1.

2.

In kaart brengen welke regelingen er zijn (nieuwbouw, waardedaling, koop, achterstallig
onderhoud, vergoedingen, verduurzamen versterken, waardevermeerdering etc.) hoe ze
bijdragen aan de gebiedsgerichte aanpak en het creeren van meerwaarde en welke
ervaringen er zijn tot nog toe?
In kaart brengen over de meerwaarde van de regelingen groter kan worden door deze van
publiek naar privaat te brengen en of dat tot andere inrichting en wijze van uitvoering doet
komen?
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6.

Governance en wetgeving
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Het werken in een publieke context vraagt om borging in wetgeving. Daarnaast is er sprake van
een wens om de aansturing van 'bovengronds' een iets andere invulling te geven, zodat er meer
gezamenlijkheid in verantwoordelijkheden ontstaat en er recht wordt gedaan aan de situatie en
geschiedenis rond dit dossier.
Verzoek NCG:
1. In beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn
2. Hoe dit samenhangt met schadefonds en IM
Inhoud
Dit zou vorm kunnen worden gegeven in een gemeenschappelijke regeling. Alle betrokken
partijen, ook de maatschappelijke groeperingen kunnen onderdeel zijn van de GR. De vaststelling
van het MJP, maar ook bijvoorbeeld het schadeprotocol.
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7. Feiten en cijfers
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1.
2.

Deze groep dient als klankbord voor de financiële implicaties die er ontstaan voor de opties
doorgaan zoals het nu is, scenario's die er aan de diverse tafels worden uitgewerkt.
Toets op het einde de opbrengsten van alle tafels op overlap en samenhang en maakt de
impact in financiële en uitvoeringszin inzichtelijk voorde bestuurlijke stuurgroep.

t-»
Ul

t'-J'

8.

Communicatie
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Het zou goed zijn om aanvullend op de inhoudelijke teams een team Communicatie te stellen.
Taak van dit team is om de Bestuurlijke Tafel te adviseren over de communicatie gedurende en bij
de afronding van dit traject over dit traject en de uitkomsten van dit traject. Reden om dit apart te
organiseren is dat de materie complex is en vaak technisch. Voorkomen moet worden dat techniek
de boventoon voert in de communicatie naar buiten. In plaats daarvan moet in de communicatie
over het traject en de uitkomsten de bewoners centraal staan.
Het team wordt bemenst door gemeenten, provincie en Rijk en NCG.
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Bijlage 1. NCG en governance (huidig)
Instellingsbesluit
De Nationaal Coördinator is belast met het bevorderen van de totstandkoming en uitvoering van het
Programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. De Nationaal Coördinator, ondersteund
door de overheidsdienst, zorgt in dialoog met alle maatschappelijke stakeholders voor een
planmatige en daadkrachtige regie op de duurzame versterking en vernieuwing van het
aardbevingsgebied, opdat deze regio een nieuwe balans vindt tussen gaswinning, veiligheid, een
versterkte gebiedsidentiteit met nieuwe kansen, economisch perspectief en een leefbare en
aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. Kortom: een aardbevingsbestendig en kansrijk
Groningen. Het programma bevat alle maatregelen en voorzieningen om de opgaven in Groningen
op het gebied van bescherming tegen en afhandeling van schade als gevolg van aardbevingen te
realiseren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om (preventieve) maatregelen aan woningen en andere
gebouwen om de veiligheid te vergroten. Het programma omvat ook werkwijzen ten behoeve van
een goede en versnelde uitvoering van schadeherstel, versterking en verduurzaming.
Het programma bevat tevens, in samenhang met het voorgaande, maatregelen en voorzieningen om
de leefbaarheid, duurzaamheid en de economie in het door aardbevingen beïnvloede gebied te
bevorderen en perspectief te bieden aan inwoners.
Van het programma kunnen tevens onderzoeken deel uitmaken ten behoeve van de genoemde
maatregelen en voorzieningen.
Het gaat dus om een integrale aanpak op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en
regionale economie voor het hele aardbevingsgebied. De Nationaal Coördinator bevordert dat
private en publieke partijen hun verantwoordelijkheden hierin waarmaken. De Nationaal
Coördinator zorgt voor prioriteitstelling, planning en fasering van de omvangrijke en complexe
opgave zodat de beschikbare capaciteiten middelen doelmatig en doeltreffend kunnen worden
ingezet. De Nationaal Coördinator draagt met inzet van de Overheidsdienst Groningen bij aan de
uitvoering van het programma.
Overlegstructuur
In het Instellingsbesluit (art. 2.3 a t/m h) worden de volgende taken van NCG genoemd:
a.
b.

het jaarlijks doen van een voorstel voor het MJP aan de betrokken ministers;
het adviseren van de betrokken bestuursorganen over de uitvoering van het MJP, waaronder
het doen van voorstellen aan de betrokken bestuursorganen om hun bevoegdheden in te

c.

zetten;
het doen van voorstellen voor de agenda van de betrokken onderraad van de Ministerraad,
Gedeputeerde Staten van Groningen of de Colleges van Burgemeester en Wethouders van
de betrokken gemeenten en het op verzoek bijstaan van betrokken bestuurders in het
parlement. Provinciale Staten van de provincie Groningen respectievelijk de gemeenteraad
van de betrokken gemeenten en in andere gremia;

d.

het coördineren en faciliteren van en het bijdragen aan de uitvoering van het MJP;

e.

het bewaken van de voortgang van de uitvoering van MJP en het rapporteren daarover aan
de betrokken bestuursorganen;

f.

het bevorderen en voeren van overleg tussen en met bestuurders;

g-

het bevorderen van maatschappelijk, politiek en bestuurlijk draagvlak voor het MJP en van
maatschappelijke participatie in de uitvoering daarvan en het bijdragen aan herstel van

h.

vertrouwen,
het bevorderen van de communicatie over het MJP.
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NCG wordt bij de uitvoering van deze taken geadviseerd door een maatschappelijke stuurgroep en

CH

een bestuurlijke stuurgroep. In deze stuurgroepen wordt NCG geadviseerd over de uitvoering van
het MJP en over de inhoudelijke actualisatie hiervan (mocht dat noodzakelijk zijn). Het overleg is
zodanig ingericht dat het maatschappelijke overleg voorafgaat aan het bestuurlijke overleg, zodat in
de bestuurlijke stuurgroep de maatschappelijke inbreng bekend is en bij de afwegingen wordt
betrokken.
Na het Nationale Bestuurlijke Overleg, tussen het Rijk, de provincie Groningen en de gemeenten
onder voorzitterschap van de minister van Economische Zaken wordt de besluitvorming vervolgens
afgerond. Op regionaal niveau wordt instemming gevraagd aan Gedeputeerde Staten en Colleges
van Burgemeester en Wethouders. Op rijksniveau gebeurt dit via vaststelling door de Ministerraad
en daarna de toezending aan de Tweede Kamer. Via de Minister van Economische Zaken wordt de
besluitvorming met de NAM afgerond. Doordat alle partijen in het getrapte voorbereidingsproces
zijn betrokken en onder de premisse dat dit goed is georganiseerd, is de verwachting dat de
afronding van de besluitvorming snel en voortvarend kan verlopen. Besluiten die niet kunnen
wachten op de jaarlijkse besluitvorming over het programma, moeten vanwege het belang van
voortvarendheid genomen kunnen worden door de betreffende overheden dan wel de NCG voor
zover dit binnen zijn taken past. In dergelijke gevallen is er altijd een expliciet advies nodig van de
NCG of en hoe het betreffende besluit past in het samenhangende Programma\

^ Zie ook onderdeel 5d uit de Governancenotitie
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Verstrikt in bureaucratie
Dagblad van het Noorden
Editie Zuidoost-Drenthe

Publicatiedatum: 06 Jan 2018 13:00
Rubriek: ALGEMEEN, p.14
Lengte: 1286 woorden
OPINIE
Groningers raken bij de schadeafhandeling in het aardbevingsgebied verstrikt in de
bureaucratie. Overheid en NAM hebben een bestuurlijk monster gemaakt.
Als de gasproblematiek niet zo verschrikkelijk onder de huid van de Groningers was gaan
zitten, zou het wellicht onderwerp van spot kunnen zijn. Tientallen clubs zijn met
schadeafhandeling bezig. Gedupeerden zien door de bomen het bos niet meer. Wie een
kostbare en ingewikkelde schade heeft, moet zijn recht vaak voor de helsdeuren weghalen.
Oneens met de beoordeling van de schade door NAM en Centrum Veilig Wonen belanden ze
in een circuit van steunpunten, contra-expertisebureaus, advocaten, makelaars, arbiters en
commissies die in tijdrovende procedures hun licht over de zaak laten schijnen. Macht en
tegenmacht is een alsmaar uitdijend concept geworden. En dan gaat het nog niet eens over de
bouwkundige versterking van woningen en gebouwen die door grote onduidelijkheden en
onzekerheden nu al veel mensen in de gordijnen jaagt.
'Tsja' is in één woord de conclusie van de provincie in een interne analyse.
De provincie zoekt een uitweg in de vastgelopen aanpak van de gasproblematiek. In een
ambtelijke en bestuurlijke notitie de zaak samenvatten met 'tsja', klinkt wellicht wat ballorig
en cynisch. Maar najarenlang soebatten met Rijk en NAM verraadt het ook ergernis. De
schadeafhandeling en de bouwkundige versterking van wijken en dorpen in het
bevingsgebied is stroperig of ligt op zijn gat. Er gebeurt te weinig en wat gedaan wordt, is
vaak kwalitatief onder de maat.
In het concept-voorstel Gaswinningproblematiek in Groningen: nu doorpakken!, dat in
bestuurlijke kringen circuleert, wil de provincie het voortouw nemen en een grotere
zeggenschap opeisen voor de regio.
Daar past een bescheidener uitvoerende rol voor de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
bij. Die geniet weinig vertrouwen bij de bevolking, omdat hij op dit moment naar de pijpen
van de NAM en de Staat danst. De NCG is de spil in een onoverzichtelijk woud van
instanties dat inwoners tot wanhoop drijft. Een inwoner zei laatst dat hij 94 verschillende
schade-inspecteurs, adviseurs en werklieden over de vloer had gehad.
De schadeafhandeling is de grote ren-je-rotshow geworden.
Inwoners zijn afhankelijk van de NCG, die iedere dag tot zaken moet komen met de NAM en
de Staat.
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Geld voor schade, versterking en regelingen moet hij zwaar bevechten.
Nog steeds is er geen nieuw schade
Betrouwbaarheid van het openbaar bestuur staat op het spel
protocol met spelregels die de gedupeerde in een betere positie brengen.
NAM en Staat liggen dwars.
Nieuwe schademeldingen worden daardoor niet in behandeling genomen.
Niet alleen gedupeerden hebben nauwelijks greep op het schade- en versterkingsproces. Ook
lokale en regionale volksvertegenwoordigers zitten met de handen in het haar.
Provinciale Staten en gemeenteraden lopen achter de feiten aan, omdat NCG en CVW niet
tijdig informatie geven over de versterking en de schade-afhandeling. Het ontbreekt aan
continuïteit, betrouwbaarheid en transparantie, vindt de provincie.
Ondoorzichtig is wie uiteindelijk waarvoor verantwoordelijk is.
Voortdurend wijzen betrokken partijen naar elkaar.
Gedupeerden hebben bij de aanpak van hun woningen te maken met verschillende
bouwnormen, tempo's, indelingen en prioritering van werkzaamheden. Dat heeft te maken
met duur, tijdrovend en ingewikkeld getouwtrek tussen NAM, NCG en het ministerie van
Economische Zaken. De kosten die gemaakt worden om de hele zaak te organiseren, zijn
volgens de provincie overdreven hoog. En dat zonder het gewenste resultaat.
Volgens de provincie heeft het vertrouwen van burgers en maatschappelijke organisaties in
het systeem van schadeafhandeling en versterking een dieptepunt bereikt. De resultaten van
de versterkingsoperatie zijn weinig aansprekend. De ene studie na de andere leidt tot
bijstelling van bouwkundige werkzaamheden.
De versterking is volledig gejuridiseerd en ingewikkeld gemaakt.
De NCG zet dorpen en wijken op de kop, maar bereidt gedupeerden onvoldoende voor en laat
ze te veel aan hun lot over. Voldoende erkenning van (imjmateriële schade blijft uit. Dat
veroorzaakt wantrouwen.
De betrouwbaarheid van het openbaar bestuur staat op het spel. Dat geldt ook voor de
rechtsbescherming die als onvoldoende wordt ervaren.
Het vertrouwen dat landelijke en regionale overheden in elkaar moeten hebben, staat onder
druk. De NCG, die advies geeft aan het kabinet, wordt door de regio te veel gezien als een
zelfstandige bureaucratische club die 'niet van ons is'. Het Rijk komt najarenlange
ontkenning en financieel gewin met excuses, maar die worden beschouwd als mosterd na de
maaltijd.
De brede verantwoordelijkheid die het Rijk moet nemen, is nog steeds niet ingevuld. Volgens
de provincie heeft dat te maken met het ministerie van Economische Zaken, dat domweg
weinig kaas heeft gegeten van de sociale gevolgen van de gaswinning. De focus van het
ministerie ligt op politieke en bestuurlijke processen. Andere departementen die een bijdrage
zouden kunnen leveren aan het vergroten van de leefbaarheid zijn onzichtbaar. Ondertussen
ontbreekt in de provincie Groningen de bestuurlijke slagkracht in de regio om aan te geven
hoe het gebied er in de toekomst uit moet zien.
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Vriend en vijand zijn het erover eens dat de versterkingsoperatie niet op zichzelf moet staan,
maar mogelijkheden hiedt om ook voor andere vraagstukken oplossingen te vinden. Denk aan
de hevolkingskrimp, de overstap naar duurzame energieopwekking en het aanpakken van de
economische achterstand.
Op tafel liggen losse dorps- en gebiedsplannen, maar de samenhang ontbreekt. Gemeenten
hebben geen gedeelde visie. De provincie stelt vast dat gemeenten financieel niet in staat zijn
in hun eentje veranderingen tot stand te brengen.
Het gasgebied gaat gebukt onder een troosteloze afhankelijkheid van de NAM en het CVW.
Bij schade en versterking wordt de afhandeling door NAM en CVW eenzijdig bepaald, aldus
de provincie. Besluiten over ingewikkelde gevallen zijn 'financieel geïnspireerd'.
Wat wil de provincie?
De provincie wil meer zeggenschap voor de Groningers. Ze pleit voor sterk regionaal en
lokaal leiderschap in de versterkingsoperatie. Gedacht wordt aan een gemeenschappelijke
regeling waarin Rijk, provincie en gemeente een bestuur vormen dat de dagelijkse leiding
heeft.
Voorwaarde is wel dat de NAM de portemonnee trekt en daadwerkelijk uit het systeem •
verdwijnt. NAM en Staat moeten voldoende geld in een Groningenfonds stoppen, zodat
eindeloos soebatten over de financiën en de voorwaarden niet meer nodig is. Verwacht wordt
dat het kabinet binnenkort aangeeft hoeveel geld er in de pot komt. In de nieuwe werkwijze
doet de Nationaal Coördinator Groningen een stap terug. Hij is niet langer de spil in de
versterkingsoperatie.
De NCG vormt met het CVW een uitvoeringsorganisatie die met de plannen in de hand
meters moet maken in het bevingsgebied.
Bij die overheveling van taken en verantwoordelijkheden naar de regio zullen zich
opstartproblemen voordoen. Het is irreëel om te denken dat 'de regio aan het stuur' vanaf het
eerste moment voor een versnelling van de aanpak van de aardbevingsproblematiek zal
zorgen.
In eerste instantie zal zich het tegenovergestelde voordoen. Er treedt vertraging op, omdat er
aanloopproblemen zullen zijn. Op de langere termijn gaat de provincie uit van een snellere en
effectievere aanpak.
De provincie heeft nog een belangrijk advies aan iedereen die met de gasproblematiek te
maken heeft. Dat advies zou je, als het niet om zo'n indringende kwestie zou gaan, een tikje
hilarisch kunnen noemen: mensen die de communicatie over de aanpak van de
gasproblematiek doen, zo staat in de interne notitie te lezen, moeten het eerlijke verhaal
vertellen.
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Körte reactie op stuk NCG;

o
NCG geeft in een brief zijn eigen visie op afgelopen weken, en op enkele punten zijn eigen
interpretatie van regeerakkoord. Zijn punten mbt maatschappelijke partijen zijn waarschijnlijk
achterhaald. Het advies is om de uiteenzetting van de NCG aan te horen, met name te sturen op
advies rol van de NCG en zijn medewerking te vragen om tot snelle besluitvorming voor
schadeprotocol te komen zoals ook in de nota is aangegeven.
Toelichting bij relevante punten:
2: Hoewel uit laatste reactie op agenda dit nog niet bleek, gaat de NCG expliciet akkoord met rol
adviseur.
Advies is om dit te bevestigen in het gesprek.
4: NCG geeft hier haar voorkeursoptie aan. Een WGR met daarnaast een zelfstandige NCG die
belast wordt met zowel het opstellen van het programma als het uitvoeren daarvan. WGR heeft
hierin dan een besluitvormende rol. Deze dubbelrol van de NCG is bijzonder. Het ligt niet voor de
hand om zowel de beleidsvorming als uitvoering in één hand te leggen. Hoewel het te ver gaat om
in deze appreciatie hier dieper op in te gaan, lijkt het logischer dat bij keuze voor een WGR het
beleid ook door de WGR zelf opgesteld zal worden.
Overigens betoogt de NCG dat deze optie in het regeerakkoord staat. Een wettelijk verankerde
onafhankelijke positie van NCG kan echter ook op andere wijze worden geborgd.
Zoals gister besproken is een WGR voor schade niet logisch aangezien betrokken overheden geen
bevoegdheden hebben die ingebracht kunnen worden, in principe een voorwaarde voor vorming
van een WGR. Dit kan wellicht wel in breder verband, als bijvoorbeeld voor alle domeinen een
WGR wordt opgesteld.
5: Hier stelt de NCG de vraag of de NCG wordt ingericht als uitvoeringsorganisatie. NCG geeft aan
dat hij niet aangezocht is voor directievoering van een uitvoeringsorganisatie en dat dit niet de rol
is die hij voor zichzelf binnen het geheel van governance ziet. Hier concludeert NCG dat hij als
persoon geen invulling kan geven aan de directie van een uitvoeringsorganisatie.
U kunt antwoorder) dat pas aan het eind van het gesprek met provincie en gemeenten knopen
zulien worden doorgehakt over de uiteindelijke governance. En dat vooralsnog de lopende operatie
door moet waarbij de roi van de NCG op korte termijn hetzeifde zai blijven.
8: De conceptagenda waar de NCG naar verwijst is een sterk aangepaste versie van het voorstel
van EZK, waar in nota naar verwezen wordt (bijlage 2). De NCG gaat in de eigen versie voorbij
aan de taken en rollen zoals deze in het eerdere document genoemd staan. Hiervan is
overgenomen wat mogelijk is waaronder het aanbod van NCG om aan kennisdeling te doen en het
leveren van een startdocumentatie. In punt 11 wordt hier in positieve zin op teruggekomen.
9: Delegatie: NCG stelt voor om vier plaatsen aan te wijzen voor burgemeesters aan bestuurlijke
tafel. Hoewel vier plekken gezien onze wens voor een kleine slagvaardige delegatie wat veel is, is
het punt van afspiegeling valide.
U kunt antwoorden dat u het eens bent met de anaiyse, en dat u een soortgelijk signaai heeft
afgegeven aan CvdK, maar dat uiteindelijk de regio over hun eigen deiegatie gaat.
10. Maatschappelijke partijen: Uiteraard dienen de maatschappelijke partijen een belangrijke
adviesrol te krijgen, het is niet wenselijk om hen ten alle tijden aan de bestuurlijke tafel uit te
nodigen. Dit is met maatschappelijke partijen besproken en er is afgesproken dat zij op 9 januari
met een voorstel zullen komen. Hopelijk kan hier op 10 januari constructief het gesprek over
worden aangegaan.
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de minister van Economische Zaken en Klimaat de heer Eric Wiebes
de Nationaal Coördinator Groningen de heer Hans Alders
Groningen agenda
7 januari 2018

1. Op 10 januari bent u voornemens om met de bestuurlijke partijen in de regio te
spreken over de Groningen agenda en a.s. dinsdag zullen wij een vooroverleg
hebben. Het is gewenst om duidelijkheid te hebben over de voorgestane operatie en
de daarin te vervullen rollen. Dat is de reden waarom ik deze notitie heb opgesteld
Deze zal ook gebruik worden in het ambtelijk overleg met de bestuurlijke partijen
over de definitieve agenda (a.s. maandag).
2. De agenda laat zien dat er gesproken zal worden over het schadeprotocol (inclusief
fonds en Instituut Mijnbouwschade), visievorming op de regio, versterking,
bestuurlijke structuur en wetgeving en communicatie. De NCG vindt het
vanzelfsprekend dat na het aantreden van een nieuw kabinet de bestuurlijke partijen
de vraag onder ogen zien hoe omgegaan wordt met de Groningen agenda (het
regeerakkoord geeft daartoe ook aanleiding). Het bestuurlijke gesprek over een
nieuw of aanvullend bestuursakkoord. Voor de NCG spreekt het voor zich dat dit in
de eerste plaats een bestuurlijk, gesprek is, waarbij de rol van de NCG een
adviserende is.
3. Vastgesteld moet worden dat de NCG zich zeer moet inspannen om deze rol te
kunnen vervullen. De drie bestuurlagen zijn met name ambtelijk met elkaar in
gesprek - en dan in het bijzonder het rijk en de provincie - waarbij geen van de
partijen de aanleiding ziet om de NCG daarbij ook echt te betrekken. Wanneer er al
sprake is van betrokkenheid dan wordt de NCG voortdurend duidelijk gemaakt dat de
bordjes zijn verhangen. De provincie beschouwt de NCG nu verder als een
uitvoeringsorganisatie en ook het ministerie van EZK draagt daaraan bij door de NCG
er op te wijzen dat haar voorstellen - die dan mogen voorvloeien uit het
instellingsbesluit en de meerjarenprogramma's die door alle bestuurlijke partijen en
de minister van EZK, gehoord het kabinet - zijn vastgesteld - voorbij gaan aan de
vé!dwUner^^'^

gesprekken er op te wijzen dat de huidige vormgeving zal

4. Waar het regeerakkoord stelt dat de Nationaal Coördinator Groningen in overleg met
de regio een wettelijke verankerde onafhankelijke positie krijgt (in het verlengde van
het ontwerp van wet dat aan de RvS is voorgelegd) gaat de provincie uit van een
nieuwe governance, zoals verwoord in een notitie d.d. 14 december 2017 (waarover
DvhN afgebpen zaterdag heeft gepubliceerd). Een governance gebaseerd op de wet
gemeenschappelijke regelingen. Dit laatste sluit aan bij het voorstel dat ik op 17
augustus 2017 heb aangeboden aan de SG van EZK - en waarover gesproken is in de
werkbijeenkomsten over het nieuwe schaprotocol - om te komen tot een
gemeenschappelijke regeling (waarin naast de bestuurlijke partijen ook de
maatschappelijke organisatie plaats nemen) en daaraan de besluitvorming over het
Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen toe te
vertrouwen. De zelfstandige NCG zou dan belast moeten worden met het opstellen
van het concept programma en de uitvoering van de door de gemeenschappelijke
regeling vastgestelde programma (zie memo NCG/171316093). In het voorstel van de
provincie is de rol van de NCG de uitvoeringsorganisatie van de gemeenschappelijke
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regeling, terwijl in de voorstellen van de NCG de zelfstandige positie gemarkeerd is
met volledige erkenning van de benodigde democratische legitimatie.
5. Om u als NCG in het proces van dienst te kunnen zijn hecht ik er aan om duidelijkheid
te hebben over wat nu de situatie is. Moet ik er van uitgaan dat er afspraken zijn
gemaakt waarin in deze periode gekozen wordt voor een aanpak waarin de NCG
wordt heringericht als uitvoeringsorganisatie van een nieuw bestuurlijk gremium en
dat de lijn van een wettelijk verankerde onafhankelijke positie is los gelaten? Het
antwoord op deze vraag is uiterst relevant voor de invulling van mijn adviestaak. Ik
ben destijds gevraagd om beschikbaar te zijn als NCG in de betekenis van het
aanvullend bestuursakkoord, het instellingsbesluit en de daarbij behorende
governancenotitie. Ik moet vaststellen dat een aantal partijen (provincie Groningen
en EZK) daarover vandaag de dag twijfels hebben of sterker nog andere opvattingen.
Voortschrijdend inzicht is een groot goed. Indien partijen destijds op zoek zouden zijn
geweest naar een directeur van een uitvoeringsorganisatie zouden ze nooit bij mij
zijn uitgekomen en ik niet bij hen. Dat gold toen en dit geldt ook vandaag de dag.
6. Het vastgestelde beleid in het meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en
Kansrijk Groningen en de in dat kader uitgebrachte adviezen en documenten vormen
immers de basis voor de adviezen die door de NCG kunne worden uitgebracht.
Indien echter reeds een keuze is gemaakt om afwijkend daaraan verder te gaan dan
zullen veel van deze adviezen doel missen. Het is daarom van belang hier helderheid
over te hebben, zodat ik de NCG organisatie ook zodanig kan aansturen dat de
relevante adviezen beschikbaar komen.
7. Daarbij breng ik nadrukkelijk onder uw aandacht dat de NCG, CVW en gemeenten op
basis van de bestuursakkoorden tot nog toe altijd hebben moeten acteren vanuit het
gegeven dat NAM de aansprakelijke partij is en blijft. Dat betekent dat er voor vrijwel
alles instemming nodig is van NAM. De gedetailleerde bemoeienis van NAM tot op
huisniveau, de wijze waarop NAM CVW onvoldoende heeft ingericht om de
uitvoering van het meerjarenprogramma effectief en gericht op meerwaarde uit te
laten voeren leidt tot frustratie bij veel partijen. Alle pleidooien in het
meerjarenprogramma voor een integrale aanpak zijn daarop gestuit (en op het
gebrek aan bereidheid om tot een integrale benadering te komen: BZK uiterst
terughoudend met het incorporeren van de krimpproblematiek, geen ondersteuning
levensloopbestendig wonen etc.)). Zichtbaar is dat een perspectief dat de Staat de
aansprakelijkheid in enigerlei vorm overneemt en NAM volledig verdwijnt door de
regio terecht als grote kans wordt gezien om grotere meerwaarde voor de regio te
creeren. Die stap is, inclusief het beschikbaar krijgen van voldoende menskracht en
middelen - in mijn visie de stuwende factor om te komen tot meerwaarde voor de
regio. Het is van belang om dat zowel op inhoud als op consequenties goed uit te
werken alvorens het governancevraagstuk te beantwoorden. Eerst de inhoud en
daarna of wellicht nog beter parallel de verdere structuur en vormgeving
8. De NCG heeft ten behoeve van het overleg met de overige partijen een concept
Groningen agenda opgesteld (zie bijlage). Daar is de denklijn gehanteerd van een
aanpassing of aanvulling van het bestuursakkoord en de verdere invulling in de
volgende versie van het MJP. In de stukken die inmiddels voorliggen is slechts
mondjesmaat daarvan gebruik gemaakt. Voor de inhoud verwijs ik naar het
betreffende stuk.
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Er wordt gekozen voor een bestuurlijke tafel. In ieder geval hebben daaraan zitting
de minister van EZK en de Commissaris van de Koning in de provincie Groningen. De
operatie speelt zich in gemeenten. Zij zijn voor de inwoners van het gebied de 1®
overheid. De versterkingsoperatie speelt zich afin gemeenten Loppersum,
Appingedam en Delfzijl, Slochteren (Midden-Groningen), Ten Boer en Eemsmond.
Indien we de heringedeelde gemeentes als uitgangspunt nemen dan kunnen alle

gemeenten aan de bestuurlijke tafel vertegenwoordigd zijn: Loppersum, Appingedam
en Delfzijl vormen de Dal-gemeenten; Slochteren, Hoogezand en Menterwolde
vormen de gemeente Midden-Groningen, Ten Boer vormt samen met de gemeente
Groningen en Haren de nieuwe gemeente Groningen en de gemeenten Eemsmond,
De Marne, Winsum, Bedum vormen de gemeente het Hogeland. Door vier plaatsen
in te ruimen aan de bestuurlijke tafel zijn alle gemeenten vertegenwoordigd en
kunnen zij onderling afspraken maken over mandaat, terugkoppeling e.d.
10. De afgelopen jaren is er veel tijd en energie gestopt in het betrekken van de
maatschappelijke organisaties bij de aanpak. Het moet de partijen wat waard zijn om
dit voort te zetten. Het is gewenst om zowel het Gasberaad als de Groninger
Bodembeweging uit te nodigen om als adviserend lid plaats te nemen aan de
bestuurlijke tafel.
11. Bij versterken wordt sterk de indruk gewekt dat de voorkeur zou uitgaan naar een
typologieën benadering en gesegmenteerde aanpak. Waarop dat is gebaseerd is
onduidelijk. In alle onderliggende stukken wordt gepleit voor een stads- en
dorpsvernieuwingachtige aanpak en die kenmerkt zich door integraliteit. Waar nodig
wordt gewerkt met een sectorale benadering (onderwijs en zorg). Waar specifieke
eisen worden gesteld, wordt daaraan voldaan (erfgoed, zie erfgoedprogramma).
Waar samenwerking centraal kan staan is dat het geval: let wel 30% van de
woningen betreft huurwoningen en een groot deel daarvan in handen van
corporaties (corporaties maken onderdeel uit van de lokale stuurgroepen die onder
voorzitterschap van een bestuurder van de betreffende gemeente prioritering,
integraliteit en de gebiedsgerichte aanpak vormgeven). Dat laat onverlet dat 70%
particulier bezit is. Waar samenhang is tussen wonen en werken - denk aan de
boerderijen - zijn specifieke programma's aan de orde (Groninger schuren en stallen
regeling). Waar normstelling ontbreekt wordt deze ontwikkeld en toegepast
(industrie). Waar de opgeven een beroep doet op de arbeidsmarkt en scholing wordt
daarin voorzien (specifieke programma's en opleidingen). Het is goed dat nu de NCG
is uitgenodigd om fact sheets te maken voor iedere expertteam.
12. Waar het gaat om de governance is het voorstel van de provincie Groningen d.d. 14
december 2017 van groot belang. De voorkeur voor een model gebaseerd op de wet
gemeenschappelijke regelingen is helder. Wat niet helder is welke bevoegdheden en
taken van de verschillende overheden worden ingebracht in deze
gemeenschappelijke regeling. De ervaring leert dat daarmee de nodige tijd gemoeid
is. Waar de doelstelling is om een en ander uit de private sfeer te halen en geheel
publiek aan te pakken, gaat het hierbij niet uitsluitend om bestaande taken, maar
zullen zaken ook voorzien moeten worden van een wettelijke grondslag. Het
document is helder over de transitie: eerder mag verwacht worden een vertraging
van de aanpak dan een versnelling. Deze wordt eerst op termijn verondersteld.
Daarbij dient bedacht te worden dat het terug treden van de NAM (NAM-op-afstand)
er reeds sprake is van een omvangrijke transitieoperatie. De opdrachtgeverrol gaat
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van de NAM naar NCG en het CVW transformeert van een tot in detail aangestuurde
organisatie door NAM naar een uitvoeringsorganisatie, waarbij contractmanagement
bij NCG wordt belegd. Het stapelen van transitie-elementen maakt de kans dat er
vertraging optreedt alleen maar groter. Vertraging betekent in deze ook dat
bewoners langer onveilig blijven. Leefbaarheid betekent ook een veilige
leefomgeving en die is in Groningen in het geding.
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Nationaal Coördinator Groningen

Aan
Maarten Camps, SG

Nationaal Coördinator
Groningen

Behandeld door
J.G.M. Alders
T 088 0414445
H.AIders@nationaalcoordinatorg
roningen.nl
Datum

memo

17 augustus 2017
Kenmerk
NCG / 17131603
Kopie aan
Bijlage(n)

Toekomstige governance
Kernpunten
1. De regio is van mening dat geen sprake is van gelijkwaardigheid
van de overheidspartijen, laat staan van een nationale aanpak van
gemeenten, provincie en rijk. De regio wil dat hier snel
verandering in komt.
2. In het verlengde daarvan ziet de regio EZ als "partij", wat de
totstandkoming van een nieuw schadeprotocol en het instellen van
het Instituut Mijnbouwschade in weg staat. Deze worden immers
door de minister van EZ ingesteld.
3. In dat licht moet op korte termijn een gemeenschappelijke
regeling worden ingesteld. Deelnemers zijn in ieder geval
gemeenten, provincie Groningen en het rijk. Naar het voorbeeld
van het Schadeschap Luchthaven Schiphol zou dit moeten
resulteren in een openbaar lichaam dat de schadeaanpak zal
vaststellen en een commissie (artikel 25 WGR) zal instellen onder
de naam Instituut Mijnbouwschade die uitvoering geeft aan het
nieuwe schadeprotocol.
4. Het ligt dan ook voor de hand de vaststelling van het
Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk
Groningen en de wijzigingen daarvan op te dragen aan dit
openbaar lichaam.
Hieronder worden bovenstaande kernpunten uiteen gezet.
1. De discussie over het nieuwe schadeprotocoi is sterk gekoppeld aan de
discussie over een schadefonds. Dit laatste brengt enerzijds tot
uitdrukking dat de NAM definitief op afstand wordt geplaatst en anderzijds
wordt daarmee erkend dat er ook sprake is van verantwoordelijkheid van
de rijksoverheid. De regio (maatschappelijk en bestuurlijk) meent dat de
"Staat" verantwoordelijk is voor de winning en de voorzetting daarvan en
dat als gevolg daarvan er ook sprake is van verantwoordelijkheid voor de
effecten daarvan. Het kunnen voorzetten van hun leven moet centraal
staan voor de Groningers en zij moeten niet belast worden met de vraag
wie waarvoor verantwoordelijkheid draagt. Dat zoekt de "Staat" maar uit.
De RvS stelt in haar advies dat het fonds hoofdzakelijk gevoed moet
worden door middelen van de NAM. Echter de RvS stelt ook dat niet, uit te
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sluiten valt dat eventuele meerkosten die voortvloeien uit de wens om de
schadeafwikkeling voor burgers en bedrijven eenvoudiger en minder
belastend te maken mede door een bijdrage van staatswege gedragen
moeten worden. In het antwoord van de NCG op de vragen van de
formatafel is dit advies van de RvS als uitgangspunt gehanteerd. De
precieze vormgeving van het schadefonds en de governance blijft in dit
memo buiten beschouwing (eigen traject).
2. In het verlengde van deze discussie wordt de "Staat" rond de gaswinning
vertegenwoordigd door EZ. De regio en inwoners zien EZ echter niet als
een onafhankelijke partij. Wordt in het aanvullende bestuursakkoord
gesproken over een gemeenschappelijke opgave - rijk, provincie en
gemeenten - in de praktijk wordt ervaren dat EZ nog steeds aan de
"touwtjes trekt zowel voor de winning als voor de veiligheidsmaatregelen
en schadeherstel" en dat er van gezamenlijke verantwoordelijkheid geen
sprake is. Die twee zaken komen samen als het gaat om het instellen van
het Instituut Mijnbouwschade (instelling en samenstelling), maar ook in de
frequenter uitgesproken opvatting dat de regio mede verantwoordelijk
wenst te zijn voor het MJP.
3. Deze gedachte vindt ondersteuning in het rapport van het OVV
(Aardbevingsrisico's in Groningen, stand van zaken opvolging
aanbevelingen): de problematiek vraagt om publieke regie op een niveau
dat alle betrokken partijen ontstijgt. De onderzoeksraad pleit dan ook voor
een integrale afweging van alle grote vraagstukken gerelateerd aan de
aardbevingen in Groningen. Bij een dergelijke integrale benadering past
een organisatie met een positie en mandaat die doet denken aan de
vroegere Herinrichtingscommissie Oost-Groningen en de Gronings-Drentse
Veenkoloniën. Dit betekent de instelling van een bestuursorgaan met
eigen wettelijke bevoegdheden dat niet afhankelijk is een van de andere
betrokken bestuursorganen. De opgave voor Groningen is veel breder dan
het beleidsterrein van het Ministerie van EZ. De gaswinning is weliswaar
de aanleiding, maar om de benodigde maatregelen gericht op
schadeherstel, veiligheid, leefbaarheid en kansrijk Groningen te realiseren
is het cruciaal dat andere departementen en gemeenten en provincie daar
ook een rol in krijgen.
4. Deze denklijn is ook aan te treffen in het advies van de Afdeling van de
RvS (wijziging Mijnbouwwet maatregelen in verband met bodembeweging
door de gaswinning uit het Groningerveld). De Afdeling adviseert om te
komen tot een schadefonds. Gezien de omvang van de problematiek en
het gebrek aan vertrouwen van burgers en bedrijven in de huidige
schadeafhandeling, adviseert de Afdeling het schadefonds in ieder geval
een wettelijke basis te geven en onafhankelijk te positioneren. De Afdeling
gaat uit van een zodanige vormgeving dat er een bestuur is dat de
beslissingen neemt (tegen de besluiten is dan ook bestuursrechtelijke
rechtsbescherming mogelijk). Dit laatste punt is relevant omdat er ook in
de regio wordt gehecht aan heldere status van besluiten inclusief een
eenduidige rechtsbescherming.

Pagina 2 van 6

f

hJ

o
CO

Nationaal Coördinator
Groningen

Kenmerk
NCG / 17131603

5.

De Afdeling werkt de vormgeving van het fonds verder niet uit maar gaat
wel nader in op de Wet gemeenschappelijke regelingen. De Afdeling
verwijst naar de opvatting dat de opgave in Groningen wordt gezien als
een opgave van Rijk en regio samen en dat de NCG om die reden in de
praktijk nauw samenwerkt met andere overheden. De NCG zou zijn
regierol vanuit de rol als voorzitter van het openbaar lichaam met directe
betrokkenheid van de andere overheden vorm kunnen geven ( de WGR
gaat er van uit dat de voorzitter door en uit het aigemeen bestuur wordt
aangewezen. Dit vraagt nadere aandacht. Op grond van artikel 14, 2" iid
kunnen wei een of meer leden van het dagelijks bestuur, niet zijnde de
voorzitter, worden aangewezen.^) maar vraag is of de NCG een
bestuursorgaan moet zijn en onder die titel moet toetreden tot de
regeling). De Afdeling merkt op dat het dan voor de hand ligt om de
totstandkoming en wijziging van het gezamenlijke programma bij het
openbaar lichaam neer te leggen. Er is dan immers een gezamenlijk
besluitvormingsmechanisme beschikbaar waarin de gezamenlijke
verantwoordelijkheid tot uitdrukking komt. De Afdeling realiseert zich dat
het geen sinecure is om tot een dergelijke regeling te komen, maar stelt
dat bij succes er een bestendig verband ontstaat waarbinnen coördinatie
en samenwerking voortvarend en in gezamenlijkheid kunnen worden
opgepakt.
6. In dit verband is een verwijzing naar de gemeenschappelijke regeling
Schadeschap Luchthaven Schiphol" op zijn plaats. De regeling van rijk
provincie, gemeenten en waterschap heeft tot doel een voor
belanghebbende duidelijke, deskundige en doelmatige afhandeling - de
besluitvorming naar dezelfde maatstaven daarbij begrepen - te
bevorderen van verzoeken om schadevergoeding die verband houden met
de uitbreiding van het luchtvaartterrein Schiphol, zoals vastgelegd in de
Planologische kernbeslissing. De regeling geeft aan dat het algemeen
bestuur een verordening vaststelt waarin de behandeling van en de
beslissing op aanvragen om schadevergoeding is geregeld. Het algemeen
bestuur stelt een besliscommissie in, bestaande uit onafhankelijke
deskundigen en hun plaatsvervangers die de regeling uitvoert.
. Deze aanpak schetst een alternatieve route voor de vaststelling van de
nieuwe schadeaanpak en de instelling van het Instituut Mijnbouwschade.
Deze aanpak maakt het voorts ook mogelijk om het vaststellen en
wijzigen van het MJP onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling.

achtneming van het daaromtrent in de regeling bepaalde.
^Artikel 14, 2-lid: Wanneer de aard van de regeling daartoe aanleiding heeft, kunnen één of
het dagelijks bestuur, niet zijnde de voorzitter, worden aangewezen van
bultende kring van het algemeen bestuur, met dien verstande dat op deze wijze aangewezen
leden nimmer de meerderheid van het dagelijks bestuur mogen uitmaken
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8.

(dit IS zowel mogehjk door gebruik te maken van Wet gemeenschappelijke
regelingen als van een bijzondere wet (suggestie van OVV met verwijzing
naar de Herinrichtingswet). ' Dit zou betekenen dat het
Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen en de
wijzigingen daarvan niet langer door de minister van Economische Zaken
wordt vastgesteld, maar door het algemeen bestuur van de het openbaar
lichaam. Hierbij moet nadrukkelijk worden gekeken naar de huidige
governance en het instellingsbesluit van de NCG en de wijze waarop de
minister van EZ en de Tweede Kamer daarin is gepositioneerd.
Hierbij zou zelfs kunnen worden overwogen om na te gaan of de
maatschappelijke organisaties ook zouden kunnen toetreden tot het

gemeenschappelijke regelingen,
maakt dat in principe mogelijk.“* Een andere mogelijkheid is dat er een
commissie (artikel 25 WGR) ^wordt ingesteld in het kader van de regeling
waarin het overleg met de maatschappelijke organisaties wordt gevoerd
9. Een dergehjke aanpak brengt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van
partijen tot uitdrukking, maar geeft ook inhoud aan de bezwaren van de
Afdeling van de RvS tegen de concentratie van formele en informele
invloed bij een persoon. De Afdeling constateert dat er in de huidige
situatie al sprake van een Invloedrijke informele positie van de NCG en dat
die m het wetsontwerp nog aanmerkelijk wordt versterkt. De Afdeling acht
het in die situatie niet gerechtvaardigd om één persoon daarmee te
belasten. De "natuurlijke begrenzing" van het moeten vinden van
overeeristemming verdwijnt zodra eenzijdige publiekrechtelijke
evoegdheden beschikbaar komen. Hierdoor ontstaat, aldus de Afdeling
een in het openbaar bestuur ongebruikelijke en onwenselijke concentratie
van informele en formele invloed bij één natuurlijke persoon
10. Een stapsgewijze aanpak behoort ook hier tot de mogelijkheden. Primair
Snnc:îï !
schadeaanpak en de instelling van
hll mfnï^
daarop toe te spitsen moet
het mogehjk zijn om "snelheid" te betrachten.
' ontslaat ons niet van de noodzaak om de positie van de
NCG, het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk
rrnninf'
bevoegdheden gelet op de bijzondere problemiiek (de
Groningen-wet) te regelen. Het voorgaande gaat uit van een geheel
publieke aanpak (geheel in lijn met het advies van de RvS). De
mterbestuurlijke aanpak maakt onderscheid tussen de voorbereiding van
het meerjarenprogramma (NCG), de vaststelling van het programma

hoofdstukken I tot en met VII kunnen, indien
ZIJ daartoe overigens bevoegd zijn, tevens deelnemenNe^ïlan'dTakoninklijk besluit, dat in de
Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst, daartoe is gemachtigd
instellen

^^enbaar lichaam kan commissies

ntogeirkh^d
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(gemeenschappelijk) en de uitvoering van het programma (NCG) ten
opzichte van de situatie waarin de NCG het programma opstelt, de
minister van Economische Zaken het programma vaststelt, gehoord de
overige partijen en de NCG dit uit voert. Voor de gehele geloofwaardigheid
en vertrouwensbasis is het een absolute noodzaak om de NCG
onafhankelijk te positioneren van alle betrokken overheden. Daartoe zou conform het advies van de RvS - een zelfstandig bestuursorgaan
aangewezen zijn.
12. Ondanks het feit dat met de introductie van de gemeenschappelijke
regeling en de vaststelling van het MJP door het openbaar lichaam de
gewenste countervailing power is vorm gegeven, blijft de positie van de
NCG een bijzondere en is het ook gerechtvaardigd om de aanbeveling van
de RvS om tot een college ® te komen serieus te nemen. Niet alleen vanuit
het oogpunt van countervailing power, maar ook om de verschillende
belangen via portefeuilleverdeling te waarborgen (de versterkingsoperatie
IS omvangrijk en gaat gepaard met grote sommen geld). Ook de
afhankelijkheid van één natuurlijke persoon is kwetsbaar. Het is wenselijk
om in ieder geval een plaatsvervanger aan te wijzen, die zich ook zal
richten op de onderdelen Financiën en Organisatie. De precieze aantallen
en vormgeving zijn mede afhankelijk van de verdere inrichting
(positionering van het schadefonds).
13. Nu de uitvoering van het MJP daadwerkelijk gestart is wordt ook steeds
duidelijker dat er een onconventionele aanpak nodig is om de gewenste
snelheid in de versterkingsoperatie te krijgen. Reguliere kaders ontbreken
of zijn onvoldoende toegesneden en dat de doorlooptijd van reguliere
processen onvoldoende zijn aangesloten bij de omvang van de
versterkingsoperatie en de snelheid waarmee maatregelen moeten worden
genomen. Het wetsontwerp dat is voorgelegd aan de RvS besteed daaraan
onvoldoende aandacht. De situatie in Groningen in Groningen kan worden
omschreven als een crisisachtige situatie en dat vraagt om een
toegesneden gereedschapskist (weigeraars; locaties; vergunning vrij;
specifieke aanpak erfgoed; samenwerken zorginstellingen; gelijke
behandeling van bewoners, ondernemers en instellingen; afwijkende
regels voor aanbestedingen; basis voor het nemen van maatregelen)
Naast de beschreven aanpak, moet hieraan met voorrang worden
y tiWclKt I

LTegi'

i»“ 'é" functlonans toe te delen, maar aan een
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Herziene aanpak uitvoering meerjarenprogramma Nationaal Coordinatoi
üroningen
Huidige situatie
Toekomstige situatie
NCG stelt concept-MJP op, geadviseerd door
NCG stelt concept-MJP op, geadviseerd door
bestuurlijke en maatschappelijke
bestuurlijke en maatschappelijke partijen.
stuurgroep.
Concept-mjp na bespreking in het Nationaal
Bestuurlijk Overleg.
Vaststelling door de minister van EZ,
Vaststelling door gemeenschappelijke
gehoord de gemeenten en provincie en na
regeling (waar maatschappelijke
bespreking in de MR.
organisaties ook onderdeel vanuit maken)
op voordracht van de NCG.
Regeiingen en commissies worden ingesteld
Regelingen en commissies worden ingesteld
door de minster van EZ op voordracht van
door de gemeenschappelijke regeling op
de NCG.
voordracht van de NCG.
NCG voert het programma, inclusief
NCG voert het programma, inclusief
regelingen en (advies)commissies uit.
regelingen en (advies)commissies uit.

Huidige situatie
NCG op basis van instellingsbesluit Minister
EZ en beheersmatig ondergebracht bij EZ.
Informele interbestuurlijke samenwerking
van gemeenten, provincie en Rijk.
Stuurgroepen adviseren de NCG informeel
over planvorming en uitvoering.

Opdracht het jaarlijks opstellen van het MJP
en de publieke regie en facilitering van
regelingen, uitvoering en (advies)commissies
en arbiter bodembeweging.

Huidige situatie
Wetsontwerp: een meer eigenstandig
positie van de NCG, zodat de NCG zowel
binnen de rijksoverheid als in de regio op
eigen gezag kan handelen (waarmee recht
wordt gedaan aan de in de praktijk

Toekomstige situatie
NCG als ZBO met als opdracht het opstellen
van het MJP, de daaraan verwante
regelingen en de uitvoering daarvan.

In het kader van de gemeenschappelijke
regeling (bij voorkeur van zowel bestuurlijke
als maatschappelijke partijen) vindt overleg
plaats over planvorming en uitvoering.
Opdracht het jaarlijks opstellen van het MJP
en de publieke regie en publiek
opdrachtgeverschap voor de uitvoering van
de versterking en faciliteren
(advies)commissies waaronder het Instituut
Mijnbouwschade.

Toekomstige situatip
Advies RvS: spanning tussen zelfstandige
positie en ministeriele verantwoordelijkheid
en concentratie van formele en informele
invloed bij één persoon: oplossing
zelfstandig bestuursorgaan en instelling
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bestaande interbestuurlijke positie van de
NCG).

college. Besluitvorming door een
gemeenschappelijke regeling.

CO
i

Instelling bij wet en taken worden aan de
NCG geattribueerd.
Huidige situatie
integrale aanpakte komen op het
gebied van veiligheid, leefbaarheid,
duurzaamheid en regionale economie
voor het hele aardbevingsgebied.

NCG ingesteld en 1 persoon die zich
primair richt op de publieke regie.

Toekomstige situatie
De NCG heeft tot taak om tot een integrale aanpak
te komen op het gebied van veiligheid,
leefbaarheid, duurzaamheid en regionale
economie voor het hele aardbevingsgebied. De
omvang en complexiteit blijkt vele malen groter te
zijn dan bij instelling was voorzien. Zeker ook
omdat de NCG zich nadrukkelijker en intensiever
gaat bezig houden met de uitvoering en publieke
regie wordt aangevuld met elementen van publiek
opdrachtgeverschap van de uitvoering

Zowel uit een oogpunt van bestuurlijke
verantwoordelijkheid, governance, de noodzaak
om vergaande inbreuk door versterking in het
publieke domein af te wegen in plaats van het
private domein, als vanuit het oogpunt van
werkdruk (naast publieke regie ook publiek
opdrachtgeverschap) is het gewenst om tot een
college te komen bestaande uit drie leden.
NCG verantwoordelijk voor het MJP, schade,
leefbaarheid en het bestuurlijke proces, een
plaatsvervanger belast met de versterkingsoperatie
en een plaatsvervanger verantwoordelijk voor
financiën, control, organisatie en beheer.
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Schets toekomstige situatie
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College van NCG: verantwoordelijk voor het geheel
Voorzitter

Lid

•

Bestuurlijk proces

Versterkingsoperatie

•
•

MJP
Schade

Financiën en control

Publiekpdrachtgever
uitvoering

•

Leefbaarheid

Organisatie en
beheer

versterkingsplannen

Personeel

Regelingen
Het college wordt ondersteund door het kabinet (kabinetschef) en bestaat voorts uit
algemene ondersteuning, juridische afdeling en voorlichting.

Inrichting publieke regie en publiek opdrachtgeverschap
Versterken: gebouwen in het Schade veroorzaakt door
aardbevingsgebied worden
bodembeweging als gevolg
aan de hand van de NPR
van mijnbouwactiviteiten valt
getoetst op de vraag of deze
voldoen aan 10-5. Indien
niet dan moeten deze
gebouwen versterkt worden
tot dat niveau. Die
versterking is de
aansprakelijkheid van de
NAM. Gekoppelde hieraan
kunnen aanvullende
maatregelen worden
genomen door de
verschillende overheden,
eigenaren en eventueel
anderen. Hier gaat het om
verantwoordelijkheid en
zorgplicht (bv. rijksoverheid
bij duurzaamheid, onderwijs,
zorg en erfgoed). De kaders
voor de aansprakelijkheid
vloeien voort uit de
aansprakelijkheid van de
NAM om maatregelen te
nemen teneinde schade en
risico te vermijden (10-5 als
norm).

onder de aansprakelijkheid
van de NAM.
Het Instituut
Mijnbouwschade zal op basis
van het schadeprotocol
"uitspraken" doen waarmee
invulling wordt gegeven aan
deze aansprakelijkheid.
Vooralsnog zal dit geschieden
op basis van de
samenwerkingsovereenkomst
(NAM zal in principe de
"uitspraken" volgen). Indien
er een schadefonds komt zal
ofwel het schadefonds de
"uitspraken" van het IM
uitvoeren, dan wel zal er
sprake zijn van
trekkingsrechten van het IM
op het fonds.

Leefbaarheid en regionale
economie.
Naast het herstel van schade
en het versterken van de
gebouwen is het
nadrukkelijk de wens om te
werken aan een perspectief
voor het gebied. Dit is
noodzakelijk als onderdeel
van de versterkingsoperatie
(de invloed op de
leefbaarheid van de
versterkingsoperatie), maar
ook in het licht van het
omzetten van een bedreiging
in een kans (zie het
onderwijsprogramma).
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College van NCG: verantwoordelijk voor het geheel
Voorzitter
Lid
• Bestuurlijk proces
• Versterkingsoperatie
• MJP
• Publiek opdrachtgever
• Schade
uitvoering
• Leefbaarheid
versterkingsplannen

Lid
•
•
•
•

Financiën en control
Organisatie en
beheer
Personeel
Regelingen

--------------

—_____
Het college wordt ondersteund
door het kabinet (kabinetschef) en bestaat voorts uit
algemene ondersteuning, juridische afdeling en voorlichting

Inrichting taakveld voorzitter NCG
Bestuurlijk proces:
MJP, inclusief kansrijk en
• Den Haag (10.2.e
leefbaarheid:
)
• 10.2.e
•
•

Schade:

Vertegenwoordiging
Relatie met
coördinerend
bewindspersoon en
departement;

•

Departementale

•

contacten
Contacten met
parlement

•

Opstellen van MJP,
kaders en regelingen
adviseurs op de
verschillende
beleidsthema's
(volkshuisvesting,
ruimtelijke ordening,
infra en industrie;

•

10.2.e

•

Voorzien in het
secretariaat van de
arbiters
bodembeweging

•

samenwerkingsoveree
nkomst arbiters
•

agro, erfgoed,
onderwijs, zorg enz.),
die ook
verantwoordelijk zijn
voor sectorale
programma's (in de
regel ingepast in een
gebiedsgerichte
aanpak samen met
versterken)
•

aansturen van het
programma Kansrijk
Groningen;

•

relatie met Economie
Board

Regelingen en

•

Opstellen van
schadeprotocol,
inrichten van het
proces en voorzien in
et secretariaat;
Samenstellen
onafhankelijk college
van het Instituut
Mijnbouwschade

•

Complexe schades

•

10.2.e
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Inrichting taakveld lid versterken NCG
Versterkingsoperatie:
•

Publiek opdrachtgever

10.2.e
10.2.e

10.2.e

•

Verantwoordelijk voor
het inspectie en

10.2.e .
•

engineeringprogramma.
teneinde vast te stellen
of gebouwen versterkt

•

moeten worden tot een
niveau van 10-5.
Verantwoordelijk voor
het opstellen van het
versterkingsplan.
inclusief
koppelmogelijkheden.
op basis van de overeen
gekomen kaders.

•

Toepassing diverse
regelingen inclusief
versterken/verduurzame
n en woonbedrijf.

•

•

•

De NCG is verantwoordelijk
voor het l&E programma en
op basis daarvan opstellen
van het
versterkingsprogramma
De opdracht wordt in de
huidige situatie verstrekt
aan het CVW
(opdrachtnemer);
In het kader van NOA zal de
verhouding er een zijn van
opdrachtgever/opdrachtne
mer;
Nadat het versterkingsplan
is opgesteld wordt de
opdracht tot uitvoering
verstrekt aan het CVW;

•

De NCG organisatie wordt
verder uitgebouwd op basis
van het model van RWS
(met ondersteuning van
RWS)

•

Indien het model geheel
publiek wordt kan er ook
voor worden gekozen om
RWS - onder regie van NCG
-te belasten met het
uitvoeren van het l&E
programma en de
versterking.

Inrichting taakveld lid financiën NCG
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Financiën en control
• Projectleider nader in
te vullen: toezien op
het volgens de
overeen gekomen
kaders invullen van
de programma's,
uitvoeren van de
control op de
uitvoeringen het
afleggen van
verantwoording.

Organisatie en beheer
• Aansturen van
• Financiën;
• ICT
• Administratie
• Inrichten organisatie

Personeel
• Het aansturen van de
personele
organisatie;
• COR,
medezeggenschap
e.d

I

concept 'Groningenagenda'

O

Groningen Bovengronds
'®'" tussenuit' gaat, is het nodig om
?ons^ 'Ï
's
de operatie in het publieke domein te trekken en wat de
consequenties daarvan zijn. Dit document vormt een startpunt voor het gesprek daarover tussen
r'
maatschappelijke partijen en NCG om te komen tot een gezamenlijk
IS herhelde^dï de oveXd uitmonden in een gedeeld en zoveel mogelijk gedragen beeld. Daarbij
non verthii p H
" Uiteindelijk besluitvormend zijn. In dit voorstel zijn
nog verschillende vragen onbeantwoord, deze worden samen ingevuld ieder vanuit zijn eioen rol

hrpro«r de'fDdreo!.|

is di" sfspraKen te maken over de inrichting van '

werkpTnfrf^ spelregels die gedurende het traject gelden en de gewenste eindproducten In feite
ken partijen daarmee aan een derde bestuursakkoord in aanvulling op het eerste
bestuursakkoord en het aanvullend bestuursakkoord. De eerdere akkoorden en ook dit derde
CVw''e^^a^d°°'Vr kaderstellend voor de publieke regie, rolverdeling en taakvervulling van NCG
andere betrokken partijen, inclusief de doorvertaling daarvan in het Meerjarenprogramma'.
De uitkomsten van dit traject leiden dus tot een herzien of derde bestuursakkoord de benodiode
wetgevingsvoorstellen en een doorvertaling in het eerstvolgende Meerjarenprogramma
°
Het doel is om met de betrokken partijen te bekijken:
ImdnTe ;?ekker
""'’“‘'"“'^sndeling en de vemterklngsopgave In het ppbiieke
•
•
•

wat de consequenties zijn daarvan
welke omissies of kansen er zijn
hoe hier invulling aan kan worden gegeven

Procesvoorstel
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Op dit moment denken we aan de volgende onderwerpen1. Schadefonds en IM
2. Versterken
a. Wat hebben overheden nodig om' hun taak uit te kunnen voeren
' opgavertê°kópp°e7en"
'h°9dHjkheden te bieden om

3. .pli=~
ectomifir
a. Overkoepelend/provincieniveau
b. Gemeenten
c. Dorp en wijk
5. Regelingen
6. Governance en wetgeving
7. Feiten en cijfers
8. Communicatie
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Alle partijen geven zelf aan in welke groepen ze willen meedoen. Als de huidige structuur van
adviseren en besiuitvorming wordt benut verioopt dit voigens de structuur zoais afgesproken in het
kader van het MJP, behoudt iedere partij (bestuuriijk en maatschappelijk) zijn bekende rol en zijn
de overheden besiuitvormend in het Nationaal Bestuurlijk Overieg.
Iedere groep formuieert voorsteiien die worden gedeeid met governance en financiën om te
bekijken of en weike consequenties voorstellen hebben. Alle voorstellen ondergaan een
uitvoeringstoets, de werkgroep bepaait wie de logische partij(en) daarvoor zijn. De werkgroep
bepaalt ook welke experts een rol moeten of kunnen spelen.
De onderwerpen staan niet los van elkaar. Het schadefonds hangt samen met governance,
versterking idem. Op verschiilende tafeis kan behoefte blijken aan nieuwe of aangepaste
regelingen. Heider is dat wat in het kader van de ruimtelijke visie wordt uitgedacht interacteert
met de versterking. Kortom, tussen de groepen is uitwisseiing nodig. Dit worden de groepen
geacht te organiseren.
Dit leidt tot de een werkstructuur, waarbij voortgang en (deel)producten informatief in de MS en
BS zuiien worden besproken. Uiteindelijk landt het geheel in een bestuursakkoord, wetgeving en
het meerjarenprogramma.
Indien dit traject wordt gezien als een proces om te komen tot een derde bestuursakkoord kan ook
worden gekozen om te werken met een bestuurlijke besiuitvormingsgroep en de huidige structuur
voor advisering en besluitvorming niet te benutten. De NCG dringt er dan wel op aan twee leden
uit de maatschappelijke stuurgroep als adviserende ieden toe te voegen aan die bestuurlijke
besiuitvormingsgroep. Een heldere uitleg van het hoe en waarom is dan wel nodig zodat alle
betrokkenen waarom dit afwijkt van de gebruikeiijke structuur en hoe zich dit daartoe verhoudt
en dat daarvoor door aiie betrokkenheid verantwoordelijkheid kan worden gedragen. Uiteindeiijk
ligt het voor de hand dat uitkomsten van een dergelijk ander voorbereidingstraject in de
gebruikelijke structuren worden besproken (zie bijiage 1) en besloten (via MS, BS, NBO,
ministerraad en colieges).
Vormgeving proces:
•
Er komt een onafhankeiijk procesmanager die de overkoepeiende werksessie voorbereid
en handelt als technisch voorzitter. Een kopgroep vanuit EZK, provincie, gemeenten en
NCG ondersteunt deze procesmanager. De inhoudelijke resultaten komen in werkgroepen
over sub-onderwerpen tot stand, met de betrokkenheid en kennis van maatschappelijke en
andere partijen die daarvoor nodig is. De procesmanager wordt betaaid door het Rijk,
opdrachtformulering vindt gezamenlijk plaats.
.
De verschillende werkgroepen krijgen ieder een eigen trekker (gezamenlijk te bepalen).
•
De bestuurlijke stuurgroep (of een afvaardiging daarvan volgens de beschreven afwijkende
variant gericht op een derde bestuursakkoord) adviseert op basis van de door de
werkgroepen voorgelegde dilemma's en/of varianten. Het projectsecretariaat van de
bestuurlijke tafel borgt via afstemming en interactie de integraliteit en samenhang.
Daardoor kan de bestuurlijke tafel integraal afwegen.
•
In het (een extra) NBO worden de besluiten genomen over het bestuursakkoord, de
benodigde wetgeving en het MJP.
•
Binnen de teams geldt vertrouwelijkheid, zodat alle partijen vrij kunnen spreken en al hun
info en expertise op tafel kunnen leggen.
•
Niet alles kan in één keer. Door eerst goed in kaart te brengen wat er al is, of er quick
wins zijn te boeken, welke onderwerpen snel een groot verschil maken en welke later
moeten kan er worden geprioriteerd.
•
Er zal een financiële tafel worden opgezet die tot taak heeft om de financiële
consequenties van verschillende tafels inzichtelijk te maken en mogelijke dekking. Deze zal
zorg dragen voor een beoordeling van de financiële onderbouwing van voorstellen van de
groepen, eenduidigheid van de kengetallen en wijze van rapportage, maar ook
ondersteunend zijn aan dezelfde expertgroepen om de financiële vragen en afwegingen
scherp te formuleren. Deze financiële functie wordt aangestuurd door het ambteliik
secretariaat van de tafel.

2

KJ*
I

k;

O
Oc-

Procesafspraken/spelregels: Samen opstellen. Te denken valt aan:
o Er wordt pas gecommuniceerd wanneer er overeenstemming is in het NBO
o Er' ZnT, f
gelijkheid en vertrouwen: iedereen kan vrijuit spreken
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Lopende operatie
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Schadeprotocol
gekomen. Dit traject start in de 3" week van Januari'“'“
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A. Schadeprotocol
Vooruitlopend op een totaalanalyse van het geheel en overige groepen en werkstructuren moeten
besluiten worden genomen over het schadeprotocol. Het voorstel is de werksessies voort te zetten
en de voigende vragen te behandeien:
1. Wat is het beeld over het schadefonds - conclusie over iogische stap nu
2. Duiding betekenis verschiliende protocoilen
3. Hoe omgaan met methodiek & werkingsgebied
4. Hoe werkt het bewijsvermoeden irt IM
5. Hoe vormgeven aan immateriëie schade, overlastvergoeding, waardedaiing
6. IM: ophanging, reiatie tot NCG en CVW en selectieprocedure
7. Complexe schade, CBS, knelpunten
8. Stappen in het protocol
9. Hoe omgaan met andere gebieden/velden, oude schades
Hierbij is beschikbaar materiaal:
Schadeprotocol concept NCG (juli 17)
Schadeprotocoi regio (okt 17)
Schadeprotocol NAM/kopgroep (dec 17)
Rapport Hammerstein
Advies TU Delft (versie 8 en vingeroefening) + memo werkingsgebied
IM^TÏjulfzoiT

instellingsbesluit voor het IM. En een operationeel

Verzoek aan NCG is:
1. De werksessie in te plannen en voor te bereiden
2. Alvast een uitvraag aan commissie Hammerstein te doen met betrekking tot de methodiek
van TU (vingeroefening).
3. In beeld te brengen wat de op operationalisatie op hoofdlijnen vraagt, dit in de tijd uit te
zetten en in beeid te brengen welke no regret maatregelen alvast kunnen worden
genomen.
4. De procedure voor te bereiden zodat kan worden gestart met het werven van een
voorzitter van het IM.
voorlopig via NCG begroting (dekking EZK), uiteindelijk kosten te dragen door NAM
Aanpassing samenwerkingsovereenkomst/NOA: EZK, NCG, NAM
Om de operationalisatie zo spoedig mogelijk onder verantwoordelijkheid van het IM te laten
verlopen wordt voorgesteld in januari te starten met het werven van de voorzitter.
Te besluiten op 10 januari:
1. Planningsvoorstei
2. Start werving voorzitter IM
3. Start no regret operationaiisatie (huisvesting, etc)
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Voorgestelde planning werksessie schadeprotocol
Week 15/01 - 1Q/ni Cweek

c»
Afspraak 2: Di mi 16/01 15 - 17 uur
- Verwacht eindplaatje mbt schadefonds
- Vaststellen uitgangspunten protocol irt schadefonds
- Methodiek en werkingsgebied
- Bewijsvermoeden en kader IM
Afspraak 3: Wo ochtend 17/01 9-12
- Ophanging IM
- IM irt NCG en CVW
- Stappen van het protocol
Week 22/01 - 26/01 fweek 4)
Afspraak 4: di middag 23/01 15 - 17

Afspraak 5: do ochtend 25/01 9-11
- Bespreken concept voorstel
Do mi 25/01: conceptvoorstel delen met MS en BS
week 29/01 - 02/0? fwPPi^
23/01 informerende/toelichtende sessie BS en MS breed
24 januari versturen definitief voorstel
Indien nodig nog extra inhoudelijke bijeenkomst
Week 05/02 - 09/0?
fi)
Stuurgroepen
Communicatie extern over vervolg
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1. Schadefonds en IM
nodra^en
geheel in het publieke domein te trekken. Hiervoor is wetgeving
gL L is wat L
schadefonds. Een vraag die hierbij op voorhand moet worden
gesteid IS. wat is de scope van het fonds. Ais versterken en bijvoorbeeld ook regelingen onderdeei
dienen te worden van het fonds, dan moeten de keuzes voor bijvoorbeeld de vormgeving zod^ntg
Ten d
a
doorgestapt. Een fonds is een instrument ^dienend aan^
doel. Het fonds moet daarom zo goed mogelijk aansluiten bij het werk dat moét gebeuren.
Verzoek aan NCG is in beeld te brengen:
1. wat de uitgangspunten voor het fonds zouden kunnen zijn redenerend vanuit de operatie
Verzoek aan EZK om in beeld te brengen;
1. welke verkenningen tot dusver zijn gedaan
2. welke afwegingen er zijn
3. welke vragen nog beantwoord moeten worden
4. hoe benodigde wetgeving er uit zou zien
5. welke knelpunten zouden kunnen ontstaat (bijv. irt staatssteunvraagstukken)
Vervolgens kan in de werkgroep worden bekeken of er fasering aan de orde is.
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2. Versterken

O
Gebiedsaanpak/versterken
Om tot een betere invulling te komen van kansrijk Groningen is het noodzakelijk dat
maatschappelijke opgaven in Groningen integraal onderdeel zijn van de uitvoering van het veiliger
maken en herstellen van schade aan huizen. De huidige aanpak is gebaseerd op de privaatrechtelijke
aansprakelijkheid van NAM onder publieke regie van de NCG waarbij de lokale stuurgroep onder
voorzitterschap van de gemeente een sturende rol heeft. Immers de gemeente als eerste overheid is
het beste in staat op opgaven te combineren en afwegingen te maken als er sprake is van
belangentegenstelling.
Verzoek aan NCG is om een beschrijving aan te leveren voor de volgende elementen
Gebiedsgericht/versterken
1. Wat behelst de huidige gebiedsgerichte aanpak in proces en inhoud?
2. Welke opgaven komen in de lokale stuurgroepen naar voren die mee moeten in de
gebiedsgerichte aanpak?
3. Welke goede voorbeelden zijn er waarin gelukt is die opgaven (denk aan krimp,
dorpsvernieuwing, herstructurering, energietransitie, erfgoed, economie etc.) te
combineren en welke slechte zijn er waar dit niet lukt? Wat zijn de faal- en succesfactoren.
4. Welke sectorale programma's zijn er echt nodig (tot nog toe zorg en onderwijs) en waar zijn
is er een specifiek instrumentarium nodig zoals bijvoorbeeld bij erfgoed. Eigen Initiatief of
voor corporatiebezit.
5. Als de huidige aanpak binnen de privaatrechtelijke context zou worden vervangen door een
publieke aanpak welke kansen en mogelijkheden biedt dit om de combinatie van opgaven in
de gebiedsgerichte aanpak te vergroten en deze succesvol te maken? Wat is daarvoor nodig
in proces, menskracht, middelen etc?
Uitvoering
1. Op welke wijze wordt (rollen, proces en kaders) de inspectie, engineering en versterking nu
procesmatig uitgevoerd?
2. Wat zijn daarin de bottlenecks?
3. Welke mogelijkheden voor verbetering van dat proces worden momenteel onderzocht?
4. Als dit proces vanuit een volledig publieke aanpak zou worden gevoerd zou dat tot een
andere aanpak leiden? Welke kansen biedt dit en wat is daarvoor nodig?

Wettelijk instrumentarium
Op de operatie ook goed te kunnen uitvoeren is er ruim een jaar geleden een wetsvoorstel met alle
partijen besproken waarin een aantal noodzakelijke instrumenten om de gebiedsaanpak beter uit te
kunnen voeren. Dat betrof onder andere versnellen ruimtelijke procedures en vergunningen,
instrumentarium om weigeraars bij bijzondere omstandigheden te kunnen dwingen mee te werken
ve^rsnelde mogelijkheid tot het doen van aanbestedingen en afwijken van aanbestedingswetgeving '

Inzichtelijk moet worden gemaakt
1. Wdke instrumenten in publiek en private context nodig zijn en de hoe zaken die in beide
nodig zijn zo snel mogelijk kunnen worden omgezet in wetgeving?
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Voor instrumenten die direct samenhangen met het governancevraagstuk moet worden
getoetst of deze kunnen wachten totdat daar een uitkomst is of dat er een tijdelijke
oplossing moet worden gevonden?
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3.
1.

Norm
Inzichtehjk maken hoe de huidige norm tot stand komt en welke ontwikkelingen nog
gewenst zijn voor specifieke sectoren?
2. Inzichtelijk maken op welke wijze momenteel veiligheid een plek krijgt bij bijvoorbeeld
industrie, infra etc?
3. Inzichtelijk maken of het langer bestendigen van de huidige norm tot effectievere aanpak in
het gebied leidt?
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4. Ruimtelijke visie en flankerend beleid
provincie
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5. Regelingen schade en versterken

CD

1.

2.

In kaart brengen welke regelingen er zijn (nieuwbouw, waardedaling, koop, achterstallig
onderhoud, vergoedingen, verduurzamen versterken, waardevermeerdering etc.) hoe ze
bijdragen aan de gebiedsgerichte aanpak en het creeren van meerwaarde en welke
ervaringen er zijn tot nog toe?
In kaart brengen over de meerwaarde van de regelingen groter kan worden door deze van
publiek naar privaat te brengen en of dat tot andere inrichting en wijze van uitvoering doet
komen?
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Governance en wetgeving

Het werken in een publieke context vraagt om borging in wetgeving. Daarnaast is er sprake van
een wens orn de aansturing van 'bovengronds' een iets andere invulling te geven, zodat er meer

Verzoek NCG:
1. In beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn
2. Hoe dit samenhangt met schadefonds en IM
Inhoud
Dit zou vorm kunnen worden gegeven in een gemeenschappelijke regeling. Alle betrokken
Jal^hPtMTp^
maatschappelijke groeperingen kunnen onderdeel zijn van de GR. De vaststelling
van het MJP, maar ook bijvoorbeeld het schadeprotocol.
^
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7. Feiten en cijfers
1.
2.

Deze groep dient als klankbord voor de financiële implicaties die er ontstaan voor de opties
doorgaan zoals het nu is, scenario's die er aan de diverse tafels worden uitgewerkt
Toets op het einde de opbrengsten van alle tafels op overlap en samenhang en maakt de
impact in financiële en uitvoeringszin inzichtelijk voorde bestuurlijke stuurgroep
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8. Communicatie

£{arr:s7aÄX,:~
over het traTaa?„ J"
“'^7"“«= ™="I" P'aats daarvan moet In de communicatie
over het traject en de uitkomsten de bewoners centraal staan.
Het team wordt bemenst door gemeenten, provincie en Rijk en NCG.
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Bijlage 1. NCG en governance (huidig)
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Instellingsbesluit
rinorT

totstandkoming en uitvoering van het
7'"S'b®5tendig en Kansrijk Groningen. De Nationaal Coördinator, ondersteund

nhnm t
U
maatschappelijke stakeholders voor een
a;,rHh
en daadkrachtige regie op de duurzame versterking en vernieuwing van het
dbevingsgebied, opdat deze regio een nieuwe balans vindt tussen gaswinning veiligheid een
aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. Kortom; een aardbevingsbestendig en kansrijk
Groningen. Het programma bevat alle maatregelen en voorzieningen om de opgaven in Groningen
op het gebied van bescherming tegen en afhandeling van schade als gevolg van aardbevingen te
ealiseren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om (preventieve) maatregelen aan woningen en Ïndere
llnVZT
te vergroten. Het programma omvat ook werkwijzen 4 behoeve van
een goede en versnelde uitvoering van schadeherstel, versterking en verduurzaming
de eeftaartód duurzèaZe'd"

"’p* ''p* ““PPiPPPPP. maatregelen en voorzieningen om

bevorderen
XXTn^rvlz"

^P ^PPPPP'-P

veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en
g onale econornie voor het hele aardbevingsgebied. De Nationaal Coördinator bevordert dat
Co4rt
verantwoordelijkheden hierin waarmaken. De Nationaal
Coordinator zorgt voor prioriteitstelling, planning en fasering van de omvangrijke en complexe
ingezIÏ De Nationafc'^^'d"
uLering van :"prXX

"" doeltreffend kunnen worden
^--iPn bü aan de

Overlegstructiiiir
In het instellingsbesluit (art. 2.3 a t/m h) worden de volgende taken van NCG genoemd:
a.

het jaarlijks doen van een voorstel voor het MJP aan de betrokken ministers;
et adviseren van de betrokken bestuursorganen over de uitvoering van hetMJP, waaronder
het doen van voorstellen aan de betrokken bestuursorganen om hun bevoegdheden In te

"

ctd^r^ Z T"""“ ""
1 beX"

PP^P-Pad van de Ministerraad
""" Burgemeester en Wethouders van

betrokken gemeenten en het op verzoek bijstaan van betrokken bestuurders in het
parlement. Provinciale Staten van de provincie Groningen respectievelijk de gemeentaad
van de betrokken gemeenten en in andere gremia;
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f.

het bevorderen en voeren van overleg tussen en met bestuurders-

g.

het bevorderen van maatschappelijk, politiek en bestuurlijk draagvlak voor het MJP en van
vertrouweT

1-
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het bevorderen van de communicatie over het MJP.
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NCG wordt bij de uitvoering van deze taken geadviseerd door een maatschappelijke stuurgroep en
een bestuurlijke stuurgroep. In deze stuurgroepen wordt NCG geadviseerd over de uitvoering van
het MJP en over de inhoudelijke actualisatie hiervan (mocht dat noodzakelijk zijn). Het overleg is
zodanig ingericht dat het maatschappelijke overleg voorafgaat aan het bestuurlijke overleg zodat in
de bestuurlijke stuurgroep de maatschappelijke inbreng bekend is en bij de afwegingen wordt
betrokken.
Na het Nationale Bestuurlijke Overleg, tussen het Rijk, de provincie Groningen en de gemeenten
onder voorzitterschap van de minister van Economische Zaken wordt de besluitvorming vervolgens
afgerond. Op regionaal niveau wordt instemming gevraagd aan Gedeputeerde Staten en Colleges
van Burgemeester en Wethouders. Op rijksniveau gebeurt dit via vaststelling door de Ministerraad
en daarna de toezending aan de Tweede Kamer. Via de Minister van Economische Zaken wordt de
besluitvorming met de NAM afgerond. Doordat alle partijen in het getrapte voorbereidingsproces
zijn betrokken en onder de premisse dat dit goed is georganiseerd, is de verwachting dat de
afronding van de besluitvorming snel en voortvarend kan verlopen. Besluiten die niet kunnen
wachten op de jaarlijkse besluitvorming over het programma, moeten vanwege het belang van
voortvarendheid genomen kunnen worden door de betreffende overheden dan wel de NCG voor
zover dit binnen zijn taken past. In dergelijke gevallen is er altijd een expliciet advies nodig van de
NCG Ofen hoe het betreffende besluit past in het samenhangende Programr
ima

Zie ook onderdeel 5d uit de Governancenotitie
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10.2.e
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Wouters, A.N. (Anita)
donderdag 11 januari 2018 23:26

10.2.e
10.2.e
Fwd: Bestuurlijke Tafel 10/1: Besluiten en nieuwe versie document
Bestuurlijke tafel_10Jan18_Discussie doc_vf.pdf; ATT00001.htm; Bestuurlijke tafel_
10Jan18_Besluiten en Acties_vf.pdf; ATT00002.htm

buitenreikwijdte

buitenreikwijdte
Begin doorgestuurd bericht:

buitenreikwijdte

Allen,
Dank voor de constructieve discussie tijdens de bestuurlijke tafel van gisteren, 10 januari.

buitenreikwijdte

Zoals te lezen valt in de actielijst, zijn er een aantal urgente vervolgstappen:
1. Het vaststellen van de trekker Team Schadeprotocol
2. Het vaststellen van de trekkers alle andere teams
3. Het versnelde proces detailleren voor het Team Schadeprotocol
Ad 1. Na overleg met Provincie, gemeente, Rijk is Gerard Beukema (Burgemeester Delfzijl) naar
voren gekomen als trekker van het team Schadeprotocol, door zijn uitgebreide kennis van de
problematiek in het gebied. Gelet op het bijzondere karakter van dit traject, stellen wij voor dat er
een technisch voorzitter benoemd wordt om de expert team sessies te begeleiden. Het voorstel is
dat BCG Partner en leider van de Public Sector groep van BCG Nederland, 10.2.e
, deze rol
neemt. We zouden graag voor morgenochtend 12 uur een akkoord krijgen van elk lid van de
Bestuurlijke Tafel.
Ad 2. Wij zullen voor het weekend een voorstel doen voor de andere trekkers en vragen jullie
schriftelijk akkoord voor maandag 12 uur te geven.
1

Ad 3. Wij zullen ook voor het weekend de details van het versnelde proces met jullie delen ter
voorbereiding op volgende week.
Bij voorbaat dank,

10.2.e

namens het Ambtelijk Secretariaat

_________________________________________________________________________________________________

10.2.e
THE BOSTON CONSULTING GROUP
Tel. +31 6 10.2.e
▪ Mobile +31 6 10.2.e
_________________________________________________________________________________________________

The Boston Consulting Group B.V.
Commercial Register Amsterdam 31040324
This e-mail message may contain confidential and/or privileged information. If you are not an addressee or
otherwise authorized to receive this message, you should not use, copy, disclose or take any action based on
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Bestuurlijke tafel, 10 januari 2018
Besluiten- en actielijst
Aanwezig
 Eric Wiebes (Minister van Economische Zaken & Klimaat)
 René Paas (Commissaris van de Koning Groningen)
 Eelco Eikenaar (Gedeputeerde Groningen)
 Fleur Gräper-van Koolwijk (Gedeputeerde Groningen)
 Arno Wietze Hiemstra (Burgemeester Appingedam)
 Permanente adviseur: Hans Alders (NCG)
Afwezig
Roeland van der Schaaf (Wethouder Groningen), eenmalige vervanging door Burgemeester Den Oudsten
Genomen besluiten
Onderwerp

Omschrijving

buitenreikwijdte

Team 1. Schadeprotocol

Team 2. IM &
Schadefonds









Bestuurlijke schakel: Eric Wiebes
Akkoord op doel, eindproducten
Akkoord op versneld proces met intentie om een akkoord te krijgen op protocol voor 1
februari 2018
Startpunt technisch en juridisch review is het meest recente denkmodel
Bestuurlijke schakel: Eelco Eikenaar
Eindproduct 2 wordt versneld uitgevoerd, waar mogelijk in parallel met het definitieve
Schadeprotocol uitgewerkt
Akkoord op doel en eindopdrachten

buitenreikwijdte

Team 4.
Versterking





buitenreikwijdte

Bestuurlijke schakel: Arno Wietze Hiemstra
De versterkingsaanpak moet in de eerste plaats gebiedsgericht aangepakt worden, met
binnen ieder gebied een geprotocolleerde aanpak per woningtype
Akkoord op doel en eindopdrachten

Nog openstaande besluiten (doorgeschoven naar volgende bestuurlijke tafel)
buitenreikwijdte

6b

Groningenagenda
Bovengronds
Bestuurlijke tafel – inclusief aanpassingen
10 JANUARI 2018

1

Onze opdracht is het behalen van een akkoord
voor de Groningenagenda Bovengronds

Het bereiken van een akkoord tussen gemeenten, provincie en Rijk, in overleg met de
NCG en maatschappelijke partijen, voor de aanpak van Groningenagenda Bovengronds in
het publieke domein, dat leidt tot meer vertrouwen in de aanpak en zekerheid over de
uitkomst bij de bewoners van Groningen, waarin zijn vastgelegd...
• Een onafhankelijke, publieke schadeafhandeling (IM en schadefonds);
• Een toekomstvisie die een totale plus oplevert voor Groningen;
• Een haalbare, versnelde aanpak voor een veilige versterking;

De
kernwoorden
zijn: inhoud,
besluiten en
resultaat

• Een heldere besturing en organisatie gebaseerd op wettelijke taken en bevoegdheden die
democratisch zijn gelegitimeerd

...voor 1 maart 2018, met een kostenoverzicht voor 1 april 2018

1
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Overeenstemming over een definitief schadeprotocol vóór 1 februari 2018

3
Concept versie

Besluiten worden genomen door bestuurlijke tafel,
op basis van input van expertteams
Bestuurlijke tafel

Ambtelijk secretariaat + BCG
(Inhoudelijke procesbegeleider)

Maatschappelijke partijen
(Adviseur)

Financiële functie
Update Minister over gemaakte afspraken van rol
en vertegenwoordiging

Schadeprotocol
(akkoord voor
1 februari 2018)

Instituut
Mijnbouwschade +
Schadefonds

Toekomstvisie
Regio

Versterkingsaanpak1

Besturing

Wet- en
regelgeving

Communicatie

Inhoudelijke expertteams

Functionele expertteams

(Voortdrijven eindproducten, schetsen dillema's, voorbereiden beslissingen)

(Ondersteunen inhoud, delen eenduidige informatie, verifiëren haalbaarheid)

1. Mogelijk opgedeeld in meerdere sub-teams

2
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NCG (Permanente adviseur)

(Besluiten)

3

Elk gremium heeft duidelijke rol en compositie
Bestuurlijke tafel
• Bepaalt trekkers, geeft opdrachten, verbindt uitkomsten van teams in akkoord en levert overkoepelende besluitvorming
• Bestaat uit Minister van EZK, Commissaris van de Koning van provincie Groningen en een bestuurlijke vertegenwoordiging uit de regio

Inhoudelijke expertteams
• Drijven voortgang inhoudelijke eindproducten, schetsen scenario's, bereiden dillema's en opties voor
• Bestaan uit experts geleverd door gemeenten, provincie, Rijk, NCG en maatschappelijke partijen, en externe deskundigen

Functionele expertteams
• Ondersteunen in eerste instantie inhoudelijke teams met uitwerking, in latere fase leveren zij overkoepelende producten
• Bestaan uit experts geleverd door gemeenten, provincie, Rijk, NCG en maatschappelijke partijen, en externe deskundigen
Inhoudelijke procesbegeleider
• Begeleidt het proces als onafhankelijk technisch voorzitter, drijft de uitwerking en scherpe formulering van de inhoudelijke
eindproducten, houdt de regie over de afhankelijkheden tussen de expertteams
• Bestaat uit ambtelijk secretariaat en BCG
Financiële functie
• Ondersteunt in eerste instantie inhoudelijke teams met uitwerking, en is in latere fase verantwoordelijk voor het maken van een
overzicht van het overkoepelende financiële kader (inclusief gevraagde bijdrage Rijk en regio)
• Bestaat uit financiële experts vanuit het Rijk, provincie en gemeente
3
1. Groninger Gasberaad en de Groninger Bodembeweging
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Permanente adviesorganen
• Geven inschatting over draagvlak en uitwerking en delen unieke ervaring en expertise
• Een orgaan bestaande uit de NCG
• Een orgaan bestaande uit een vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties1

4

Duidelijke spelregels zijn essentieel voor vertrouwen

• De bestuurlijke tafel besluit op basis van de
door de expertteams voorgelegde dilemma's
en/of varianten, met als doelstelling elke
twee weken samen te komen
• Er wordt gesproken vanuit gelijkheid en
vertrouwen: iedereen kan vrijuit spreken en
er wordt naar elkaar geluisterd
• Elke bestuurder organiseert het eigen
representatieve mandaat
• We laten ons niet vertegenwoordigen aan
deze tafel
• We nemen tussentijdse/interne besluiten
zonder last en ruggenspraak met
uitzondering van besluiten over het
definitieve (deel)akkoord1
• We borgen continu het perspectief van de
bewoners van Groningen, en betrekken de
maatschappelijke organisaties actief
1. Via de volksvertegenwoordiging

Expertteams
• De verschillende expertteams krijgen
ieder een eigen trekker, gevuld door een
ervaren inhoudelijk expert, die we een
duidelijk mandaat geven om prioriteiten
te stellen en te escaleren naar
bestuurlijke tafel
• Voor elk expertteam is één lid van de
bestuurlijke tafel eindverantwoordelijk
• Aan de expertteams wordt gesproken
vanuit expertise, niet vanuit belang.
Maatschappelijke organisaties kunnen
hun belangen behartigen op gezette
tijden aan de bestuurlijke tafel

Communicatie
• Er wordt direct en in het gremium
dat daarvoor geschikt is
gecommuniceerd (geen
briefwisselingen)
• Externe communicatie tijdens dit
proces is enkel en alleen toegestaan
met expliciet akkoord van de
bestuurlijke tafel
• Het team Communicatie zal een
communicatieplan opstellen en
uitvoeren voor afgestemde
tussenproducten

• We kiezen een passende werkwijze om
in korte tijd resultaat te boeken
• Deelnemers zorgen voor voldoende
beschikbaarheid en escaleren naar
bestuurlijke tafel in geval zij niet
voldoende vrijgesteld kunnen worden

4
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Bestuurlijke tafel

5

Team 1
Schadeprotocol

Eindproducten
Een versneld proces om te komen tot een definitief schadeprotocol
vóór 1 februari 2018, op basis van de huidige informatie met
additionele review op technisch en juridisch vlak

Doel
Overeenstemming
over schadeprotocol
met NAM vóór 1
februari 2018,
inhoudelijk gedragen
door Rijk, provincie
en gemeenten;
maatschappelijke
partijen worden
meegenomen in
proces

Definitief schadeprotocol met NAM vóór 1 februari 2018,
inhoudelijk gedragen door Rijk, provincie en gemeenten, met
draagvlak over het proces bij NCG en maatschappelijke partijen,
inclusief duidelijkheid over methodiek en werkingsgebied
Noodzakelijke juridische en financiële arrangementen voor het
definitieve Schadeprotocol
Voor 1 februari
Na 1 februari

Continue updates met oog voor verdere kennisontwikkeling in de
toekomst op juridisch en technisch vlak
5
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Nu vast te leggen

5

Doel
Volledig operationeel
Instituut
Mijnbouwschade en
Schadefonds dat
financieel gedekt is
door arrangement
met NAM

Eindproducten
Overeenstemming over het plan van aanpak1 om te komen tot een
publiekrechtelijk schadeafhandeling proces voor bewoners (snelheid
en duidelijkheid voorop)
Advies NCG is om al te starten met praktische

voorbereidingen van de afhandeling schade en
het IM (huisvesting, werkplekken, ICT) i.v.m.
lange doorlooptijden hiervan

Voorstel tijdelijk proces en financieel arrangement
schadeafhandeling in de periode tussen akkoord Schadeprotocol
en operationeel Schadefonds (incl. eventueel voorlopige opzet IM)
Inrichting en operationalisering IM & Schadefonds (doel, scope,
besturing, werking op hoofdlijnen) als input voor wetsvoorstel, op
basis van financieel arrangement tussen Rijk en NAM/Olies
Voor eind maart
Na eind maart

Wetsvoorstel ter oprichting Instituut Mijnbouwschade en Schadefonds
Oprichting en concrete inrichting Instituut Mijnbouwschade en
Schadefonds
1. Plan van aanpak omvat: scope, proces, rollen, verantwoordelijkheden en tijdslijnen

6
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Team 2
Instituut
Mijnbouwschade
& Schadefonds

5

Team 3
Toekomstvisie
regio

Eindproducten
Overeenstemming over het plan van aanpak1 om visie op te stellen

Overeenstemming over bouwstenen voor inspirerende integrale
toekomstvisie voor de regio op basis van deze prioriteitsstelling, dat
voldoende beleidskaders biedt voor de versterkingsaanpak3
Noodzakelijke juridische en financiële arrangementen voor de visie
Voor eind maart
Na eind maart

Uitwerking van de inspirerende integrale toekomstvisie voor de
regio, met bijbehorend uitvoerings- en investeringsprogramma
(inclusief inrichting van besturing en aanwending regiofonds)

1. Plan van aanpak omvat: scope, proces, rollen, verantwoordelijkheden en tijdslijnen 2. Onder het meso en micro niveau valt ook
de stads- en dorpsvernieuwingsaanpak 3. De toekomstvisie zou rekening moeten houden met verschillende versterkingsscenario's,
variërend van geen versterking, licht, gemiddeld tot zwaar zodat geanticipeerd kan worden wat er voor nodig is om te komen tot een
plus in elke variant of een eventuele mix van die varianten.

7
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Doel
Toekomstvisie en
uitvoeringsprogramma
op drie schaalniveaus:
micro, meso en macro,
mede vanuit de
ambitie dat de
provincie koploper
wordt bij de
energietransitie

Voorstel voor focus van de toekomstvisie: prioriteitsstelling in de
tijd van economische structuur versterking (macro) en lokale
leefbaarheid (meso en micro2)

5

Team 4
Versterkingsaanpak

Eindproducten
Overeenstemming over plan van aanpak1 om de vernieuwde
versterkingsaanpak op te stellen

Doel
Nieuwe publieke
versterkingsaanpak
met duidelijk
mandaat en
haalbare tijdslijnen
voor uitvoeringsorganisatie(s)

Nieuwe inclusieve en integrale publieke versterkingsaanpak op meso
en micro niveau2 die aansluit bij de toekomstvisie, inclusief:
• Geprotocolleerde aanpak per woningtype (inclusief toekomst
nieuwbouwregeling)
• Receptuur voor gebiedsgerichte aanpak
• Een marktbenadering
• Instrumentarium om de duurzaamheidsopgave mee te nemen
Noodzakelijke juridische en financiële arrangementen voor deze
nieuwe aanpak

Definitieve inrichting uitvoeringsorganisatie(s) met haalbare beoogde
tijdslijnen
Voor eind maart
1. Plan van aanpak omvat: scope, proces, rollen, verantwoordelijkheden en tijdslijnen 2. Onder het meso en micro niveau valt ook
de stads- en dorpsvernieuwingsaanpak
Note: Mogelijk wordt dit team opgedeeld in meerdere sub-teams

8
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Inzichtelijk maken hoe de huidige norm tot stand komt en welke
ontwikkelingen nog gewenst zijn voor specifieke sectoren
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buitenreikwijdte

Nog geen besluit over doel en eindproducten

Doel
Omzetten van
plannen van de
inhoudelijke teams
naar wet- en
regelgeving

Eindproducten

Advisering en ondersteuning van de inhoudelijke teams m.b.t. weten regelgeving in de periode totdat een akkoord is bereikt
Voor eind maart
Na eind maart

De geaccordeerde plannen binnen de inhoudelijke teams omzetten
in de noodzakelijke wet- en regelgeving ten behoeve van:
• het Schadefonds en Instituut Mijnbouwschade
• de vernieuwde versterkingsaanpak in combinatie met
toekomstvisie

10
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Team 6
Wet- en
regelgeving

5

11
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Nog geen besluit over doel en eindproducten

buitenreikwijdte

Concept versie

Groningenagenda Bovengronds uitgevoerd in drie fases
22 jan

2 weken

Kaderstelling

1 mrt

~5 weken

Uitwerken van inhoud in teams

• Eerste bestuurlijke tafel voor •
opdrachten op hoofdlijnen,
spelregels, organisatieopzet
• Benoemen trekkers en met hen •
bemensen teams en verfijnen
opdracht en aanpak
•
• Procesaanpak en tijdslijnen
uiteenzetten per team
•
• Voorbereiden kick-off
•
expertteams
• Afstemmen schadeprotocol1
voor 1 februari

Kennis ophalen, risico's en dilemma's
identificeren, besluitvorming
voorbereiden per team
Support krijgen van functionele
expertteams
Eerste grove versie van inhoudelijke
resultaten per expertteam
Keuzes voor beslispunten uitwerken
Maken van inhoudelijke afspraken
maken over snelle maatregelen

~4 weken

23 mrt

Realisatie

Definitief akkoord bereiken
• Verwerken feedback en besluiten van
de bestuurlijke tafel
• Uitwerken van gekozen scenario's en
voorbereiden finale besluiten van de
bestuurlijke tafel
• Uitwerken van financiele, wettelijke
en besturing overzichten door
functionele teams
• Uitwerken details stappenplan met
concrete maatregelen

_

Opdrachten en
eindproducten op
hoofdlijnen,
spelregels en opzet

Verfijning van
opdrachten

Richting geven aan
eerste dilemma's en
discussies inhoudelijke
expert teams

Finale richting
geven aan
inhoudelijke
expert teams

Richting geven aan
functionele expert teams
(financieel, besturing,
wetgeving)

Definitief
akkoord
behalen
12

1. Wordt in aparte sessies afgestemd; 2. Bestuurtafel
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Sessies
BT2

Activiteiten

Fases

8 jan

The materials contained in this presentation are designed for the sole use by the board of directors or senior
management of the Client and solely for the limited purposes described in the presentation. The materials shall not be
copied or given to any person or entity other than the Client (“Third Party”) without the prior written consent of BCG.
These materials serve only as the focus for discussion; they are incomplete without the accompanying oral commentary
and may not be relied on as a stand-alone document. Further, Third Parties may not, and it is unreasonable for any
Third Party to, rely on these materials for any purpose whatsoever. To the fullest extent permitted by law (and except
to the extent otherwise agreed in a signed writing by BCG), BCG shall have no liability whatsoever to any Third Party,
and any Third Party hereby waives any rights and claims it may have at any time against BCG with regard to the
services, this presentation, or other materials, including the accuracy or completeness thereof. Receipt and review of
this document shall be deemed agreement with and consideration for the foregoing.
BCG does not provide fairness opinions or valuations of market transactions, and these materials should not be relied on
or construed as such. Further, the financial evaluations, projected market and financial information, and conclusions
contained in these materials are based upon standard valuation methodologies, are not definitive forecasts, and are not
guaranteed by BCG. BCG has used public and/or confidential data and assumptions provided to BCG by the Client.
BCG has not independently verified the data and assumptions used in these analyses. Changes in the underlying data or
operating assumptions will clearly impact the analyses and conclusions.

13
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10.2.e
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Wouters, A.N. (Anita)
maandag 15 januari 2018 13:41

10.2.e
FW: Financiering versterkingsorganisatie ncg

Ter info
-----Oorspronkelijk bericht----Van: 10.2.e
Verzonden: maandag 15 januari 2018 13:30
Aan: Alders, J.G.M. (Hans)
CC: 10.2.e
Onderwerp: Financiering versterkingsorganisatie ncg
Beste Hans,
De intentie van NOA is dat de NCG de rol krijgt van opdrachtgever voor het Bouwkundig versterken. Dat betekent
dat de NCG het contractmanagement en projectbeheersing voor het CVW gaat doen en dat NAM deze rol niet
meer vervult.
De NAM moet uiteindelijk volledig terugtreden als opdrachtgever voor het CVW. Het terugtrekken van de NAM als
opdrachtgever betekent een verschuiving van deze taken naar de NCG organisatie, zowel in bemensing als in
financiële zin. Het spreekt dan voor zich dat deze “dienst” in rekening bij de NAM wordt gebracht.
De NCG is momenteel niet ingericht om op te treden als opdrachtgever van een uitvoeringsorganisatie als CVW.
Dit betekent de uitbouw van NCG met een professioneel project- en programmamanagement team en
contractmanagement. Als ook een forse uitbreiding van het team bewonersbegeleiders (nu deels bij CVW belegd).
Er bestaat, zoals jij hebt aangegeven, tussen NAM en NCG geen verschil van mening dat de kosten die hiermee
gemoeid zijn voor rekening komen van de NAM. Het probleem hierbij is dat de kosten voor de baat uit gaan en de
NAM de financiering van de overdracht van taken meeneemt in de definitieve overeenkomst van NOA en ook zal
afhangen van de uiteindelijk deal met Shell en Exxon over de afdrachtensystematiek. Zover zijn we nog niet en
om de voortgang van de operatie niet in gevaar te brengen zou EZK (een deel van) de kosten moeten
voorfinancieren.
Jij hebt aangegeven voor de eerste maanden te willen beschikken over een bedrag van buitenreikwijdte om
invulling te kunnen geven aan de opdrachtgeversrol. Ik ben bereid in afwachting van een definitieve afspraak met
de NAM voor nu buitenreikwijdte
. ruimte te geven als voorfinanciering om de werving van de noodzakelijke
menskracht te starten.
Bovenstaande staat los van de bredere discussie over governance op het Groningendossier, waarover de
bestuurlijke partijen komende tijd aan diverse tafels overleggen. Hoewel ook daar het vertrekpunt is dat NAM
geen opdrachtgever meer is, zal de invulling daarvan aan de publieke kant nog moeten uitkristalliseren (zie
discussie over mogelijke gemeenschappelijke regeling en andersoortige modellen, die verder gaan dan NOA).
Ik ga er vanuit dat je hiermee uit de voeten kunt.

10.2.e

1

7a
Governance Groningen
BZK-inzet (versie 1.1)
De (ontwikkeling van de) governance met betrekking tot Groningen bovengronds toont een gevarieerd
en op onderdelen nog niet uitgekristalliseerd beeld. Dat vraagt om een BZK-inzet, in het bijzonder met
betrekking tot versterking en toekomstperspectief. In deze notitie wordt deze inzet beschreven.
Daarbij wordt – waar mogelijk - aansluiting gezocht bij de wensen en ideeën van de regio.

1. Schadeafhandeling
Waar het gaat om de schadeafhandeling ligt er een wetsvoorstel dat ziet op de instelling van het
definitieve ZBO: het instituut mijnbouwschade Groningen. Het wetsvoorstel lag onlangs voor ter
consultatie. De regio is kritisch, met name omdat er geen rechtsgang meer is tegen NAM. Bovendien
wil de regio een raad van advies waarin zij deelneemt. Het wetsvoorstel wordt mede namens de
staatssecretaris van BZK ingediend, vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het verzelfstandigingsbeleid.

2. Versterking
2.1.

Systeemverantwoordelijkheid MEZK voor veiligheid

De aanpak voor versterking – zowel het proces als de governance - heeft te maken met een aantal
(nieuwe) feiten en werkelijkheden die van invloed zijn op de inrichting van de governance:


In het wetsvoorstel Minimalisering gaswinning Groningen wordt geregeld dat artikel 33 van de
Mijnbouwwet niet meer van toepassing is op de winning uit het Groningerveld. In plaats van de
exploitant/NAM wordt de Minister verplicht om versterkingsmaatregelen te treffen (voorgestelde
artikel 52g, derde lid). Dit artikel treedt vóór 14 november in werking.

Vooruitlopend op een
sluitende wettelijke regeling met betrekking tot versterking, wordt een overeenkomst met NAM
gesloten die borgt dat NAM de kosten draagt en dat de MEZK het CVW aanstuurt.


In het akkoord op hoofdlijnen tussen de Staat, Shell en ExxonMobil van 25 juni jl. is - in het licht
van de systeemverantwoordelijkheid van de MEZK voor veiligheid bij gaswinning - opgenomen dat
de Staat voornemens is zorg te dragen voor de inrichting van een onafhankelijke publiekrechtelijke entiteit. Deze entiteit wordt op exclusieve basis belast met de ‘uitvoering’ van de versterkingsopgave, inclusief de prioritering. Dat betekent dat de entiteit vaststelt of een gebouw of een
werk versterkt moet worden (op basis van door de MEZK vastgestelde normen). Vanuit belang
samenhang schade & versterking en voorkomen van bestuurlijke drukte valt te overwegen de
entiteit onderdeel te laten zijn van het Instituut Mijnbouwschade Groningen i.o.

Op dit moment worden op basis van het Mijnraadadvies de 1500 onveilige te versterken woningen
door de NCG in kaart gebracht. Hierbij worden technisch inhoudelijke aannames gedaan. Afhankelijk
van de aannames volgt een lijst met adressen die vermoedelijk het grootste risico vormen. Zodra de
lijst compleet is, volgen keuzes in prioritering (ook met in het achterhoofd de toezegging dat batch
1588 doorgaat, ook waar veiligheid vermoedelijk niet in het geding is). Hierbij kan in geval van
beperkte capaciteit en een maximum aan mogelijke werkzaamheden in een gebied (vanuit het oogpunt van logistiek) een discussie ontstaan over wat de juiste volgorde is, en welke adressen wel,
welke adressen niet en welke adressen later in de tijd worden aangepakt.

1

De kans bestaat dat niet alle overheidslagen, belangengroepen en bewoners eensgezind zullen zijn.
De vraag is wie juridisch gezien uiteindelijk een beslissing kan nemen over de grootte en volgorde van
een versterkingsprogramma. Is dit de MEZK of is dit een andere partij? Ook levert dit vragen op over
hoe en tot wie een bewoner zich moet richten als hij/zij het niet eens is met de beslissing. Ook in het
kader van de verschuiving van de aansprakelijkheid van NAM.
EZK heeft aangegeven dat wettelijk gezien op dit moment op de NAM de verplichting drukt om
maatregelen te treffen ten behoeve van de veiligheid. De keuzes die zij maken kunnen door de
(civiele) rechter worden gecontroleerd. Bovenop het wettelijke regime zijn er afspraken gemaakt
(samenwerkingsafspraak) en is het MJP opgesteld. De status van deze instrumenten is op dit moment
onduidelijk. Ook is onduidelijk hoe deze afspraken zich verhouden tot de praktijk die op dit moment
bestaat (waar de NAM op afstand opereert en betaalt zonder heel duidelijke basis).
Vanaf 1 november 2018 wordt een en ander duidelijker. Dan treedt met het wetsvoorstel
Minimalisering gaswinning Groningen artikel 52g, derde lid in werking. Hiermee verschuift de
verantwoordelijkheid voor het treffen van maatregelen van de NAM naar de MEZK. In juridische zin is
de MEZK dan alleen verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen en dus voor het bepalen van
de omvang, snelheid en inhoud van de operatie. De keuzes die de MEZK maakt kunnen door de
rechter worden gecontroleerd (onzeker is nog of dat de bestuursrechter of de civiele rechter is).
De MEZK krijgt met artikel 52g, derde lid, een taak maar geen bijzondere bevoegdheden om deze uit
te oefenen. De MEZK heeft geen publiekrechtelijke bevoegdheden om financiering bij de NAM weg te
trekken of om uitvoering van maatregelen bij woningeigenaren door te zetten. Er wordt op dit
moment gewerkt aan een overeenkomst met NAM die in de overbruggingsperiode regelt dat de MEZK
de inhoudelijke keuzes maakt over de versterkingsopgave en de NAM alle kosten (blijft) dragen. Dit
vooruitlopend op een sluitende publiekrechtelijke regeling.
De burgemeester heeft bevoegdheden in het geval de woning een direct gevaar vormt. De grens
daarvoor ligt hoger dan de veiligheidsnorm die in de operatie wordt gehanteerd. Ook de gemeente kan
dus niet alle noodzakelijke maatregelen direct afdwingen. De gemeente heeft bovendien geen grondslag om te beslissen over de (omvang en uitvoering van) de versterkingsopgave van de NAM/Minister
van EZK.
Concluderend:


Tot 1 november is de NAM wettelijk verantwoordelijk en bepalend. Dit wettelijke systeem is
inmiddels achterhaald door samenwerkingsafspraken en een de facto werkwijze die de NAM op
afstand plaatst.



Vanaf 1 november 2018 is de minister wettelijk verantwoordelijk en bepalend – het ontbreekt
echter nog aan een materieel en procedureel kader voor de invulling van deze taak door MEZK.



Bij gebrek aan een Wet versterken die inhoudelijke en procedurele kaders zal de MEZK uitvoering
moeten geven aan de verantwoordelijkheid/verplichting met betrekking tot versterken en zal de
rechter deze uitvoering verregaand toetsen.

2

2.2.

Uitvoering versterking & perspectief

Met betrekking tot de uitvoering van versterking komt een aantal opties in beeld:


Centrale sturing, in de vorm van een uitvoeringsorganisatie (UO), ressorterend onder de in de
vorige paragraaf genoemde ZBO. Daarmee komt de gehele versterking in één hand. Via een raad
van advies zou de regio kunnen adviseren over door het ZBO op te stellen beleidskaders.



Hybride sturing met een ZBO verantwoordelijk voor normering, aanwijzing, prioritering en financiering en de uitvoering door een onderdeel van EZK geschied (al dan niet in de vorm van een
agentschap). Indien het versterkingsvehikel als agentschap/ander dienstonderdeel van EZK
ingesteld wordt, kan een UO als onderdeel van dit vehikel functioneren.



Hybride sturing met een ZBO verantwoordelijk voor normering, aanwijzing, prioritering en
financiering van versterking en een UO die door de regio via een GR wordt aangestuurd.

De bevoegdheden van de MEZK bij versterking (normering, aanwijzing, prioritering en financiering
versterken) worden – zoals hiervoor aangegeven – naar verwachting belegd bij een onafhankelijke
entiteit (een ZBO, mogelijk bij het Instituut mijnbouwschade Groningen of een agentschap). Het
Instituut kan op basis van technische kaders beslissen welke woningen versterkt moeten worden en
welk budget daarvoor noodzakelijk is bij een zuiver technische aanpak. Vervolgens kan aan het
college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid worden geboden om deze individuele
beslissingen te integreren in een gebiedsgerichte visie. Waarbij het budget van versterking wordt
benut maar (mogelijk) op een andere wijze maatregelen worden getroffen om de veiligheid te
waarborgen. Bijvoorbeeld: het Instituut beslist tot grootschalige maatregelen aan 5 v/d 10 woningen
in een straat tegen een bepaald budget. De gemeente beslist in een gebiedsgerichte visie tot
sloop/nieuwbouw van de hele straat en vult het budget dat voortvloeit uit de maatregelen van het
Instituut aan met andere gelden. Wanneer de gemeente geen gebiedsgerichte visie vaststelt
(bijvoorbeeld bij geïsoleerde gevallen) wordt het maatregelpakket zoals vastgesteld door het Instituut
uitgevoerd.
Deze gebiedsgerichte visies zullen worden vastgesteld door de verschillende colleges van burgemeester en wethouders en hun gemeenteraden. Daardoor wordt op een natuurlijke wijze geborgd, dat
de publieke kant in positie en in staat wordt gesteld om namens hun bewoners uitspraken te doen
over en meer te kunnen sturen op de kwaliteit van de toekomst van het gebied. Het is – aldus ook de
regio - de bedoeling dat de versterking, sloop en vernieuwing waar mogelijk wordt opgepakt samen
met het perspectiefdeel en ertoe leidt dat sprake is van een toekomstbestendige woningvoorraad.
De MEZK heeft zijn keuze nog niet gemaakt. Daarbij zal hij een afweging moeten maken tussen de
wijze waarop hij zijn politieke verantwoordelijkheid als systeemverantwoordelijke voor veiligheid bij
gaswinning het beste waar kan maken en draagvlak in de regio. De regio heeft inmiddels de instelling
van een gemeenschappelijke regeling (GR) verkend, waaronder als operationele UO een combinatie
van het nu nog aan de NAM gelieerde centrum voor veilig wonen (CVW) en het Groningse deel van de
NCG zou moeten worden opgehangen. Op deze GR wordt hierna verder ingegaan.
UO als GR
De regio kiest bij versterken voor een gebiedsgerichte aanpak omdat op die manier de integraliteit
tussen veiligheid en perspectief het beste geborgd kan worden (vgl. batch 1588). Dit betekent dat op
basis van een (verder uit te werken) regionale toekomstvisie de uitwerking plaatsvindt in dorps- en
wijkplannen. Primair zal de gemeente optreden als “trekker” van de visies op dorps-, wijk- en buurt3

niveau. Het is echter ook goed denkbaar dat er binnen de gemeente andere partijen kunnen optreden
als trekker van een visietraject, zoals dorpsraden, wijkraden of de woningbouwcorporaties.
Samenwerking tussen gemeenten en provincie bij versterken en perspectief is – aldus de regio - van
belang gelet op de noodzakelijke integraliteit, samenhang en expertise (vgl. batch 1588). De regio
kiest daarom voor een GR. BZK kan zich daarin goed vinden. BZK deelt met regio dat de aanpak van
versterking, in ieder geval daar waar sprake is van een versterkingsopgave voor een cluster aan
woningen, wordt verankerd in gemeentelijke gebiedsvisies. Mede gezien wettelijke taken van gemeenten op dit terrein. Bovendien zal na verloop van jaren het accent verschuiven van versterking naar
perspectiefontwikkeling. Het Rijk kan aan een GR deelnemen. Dat zou BZK kunnen zijn, gezien de rol
van BZK bij dorps en wijkvernieuwing en bij corporaties.
De GR stuurt tevens de uitvoeringsorganisatie aan (UO). Dit is de te herijken NCG en CVW. De UO
voert zowel de individuele (veiligheid) als gebiedsgerichte versterking (perspectief) uit. Bundeling van
expertise in één UO vergroot de flexibiliteit van de inzet ervan en voorkomt versnippering en ongewenste verschillen qua aanpak binnen het gebied. De voorbereiding van gemeentelijke gebiedsplannen (versterking & perspectief) vindt dan plaats door de UO. Deze plannen moet voldoen aan de
inhoudelijke en financiële kaders die zijn vastgesteld door het bestuur van de GR. De UO legt verantwoording af aan het GR-bestuur, dat op diens beurt verantwoording aflegt aan de deelnemers
(gemeenten, provincie, rijk). Gemeenten stellen de gebiedsplannen (versterking & perspectief) vast.
BZK kan zich hierin vinden.
Een zorgpunt van EZK bij dit voorstel is dat de uitvoering van de maatregelen (mede) bij de decentrale overheden wordt belegd. Hiermee verliest de nationale overheid de mogelijkheid om rechtstreeks
in te grijpen als de operatie niet snel genoeg verloopt. Daarbij wordt ruim de mogelijkheid geboden
aan het integreren van (bestuurlijke) besluitvorming die ziet op andere belangen dan de veiligheid
(gebiedsgerichte ontwikkeling). Dit biedt kansen maar doet ook afbreuk aan de snelheid waarmee de
operatie wordt uitgevoerd zoals door de Mijnraad geadviseerd. Dit levert een bestuurlijk risico op
omdat de Kamer de Minister(s) wel hier op zal aanspreken. In juridische zin is het risico dat de Staat/
de Minister(s) aansprakelijk zijn voor vertraging in de uitvoering en dat een trage uitvoering de druk
op de het Instemmingsbesluit voor gaswinning vergroot. Dit zal verder moeten worden uitgewerkt.
MEZK financiert bij een hybride sturing de UO (via medeoverheden) voor zover het de versterking
betreft. De gemeenten en provincie zullen zelf ook financieel moeten bijdragen voor zover dit het
perspectiefdeel betreft. Provincie en gemeenten zijn financieel verantwoordelijk voor de GR, inclusief
de UO.
De bevoegdheden van gemeenten en provincie met betrekking tot de uitvoering van versterking
dienen eerst wettelijk te worden belegd en kunnen vervolgens in de GR worden ingebracht. Dat kan
via de eerder genoemde ‘Versterkingswet’. De bestaande uitvoeringsbevoegdheden van gemeenten en
provincie met betrekking tot het perspectiefdeel zullen dan eveneens in de GR moeten worden
ingebracht. Een dergelijk proces neemt wel tijd in beslag.

3. Perspectiefontwikkeling
Begin juli jl. is over de governance met betrekking tot perspectiefontwikkeling afgesproken dat wordt
gemikt op de instelling van een ‘Nationaal Programma Groningen’ (NPG). De regio heeft inmiddels een
4

aantal hoofdlijnen hiervoor benoemd. Zo moet het NPG een programma zijn waar inwoners, het
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden (Rijk en regio) nauw bij worden betrokken.
De kern van het NPG wordt gevormd door drie transities die van nationaal belang zijn en in Groningen
door de gevolgen van de gaswinning in versterkte en versnelde mate voorkomen. Het gaat om
verstedelijking en vergrijzing (demografische transitie), van het gas af (energietransitie) en nieuwe
werkgelegenheid (economische transitie). Vanuit het Rijk vindt financiering plaats via het Regiofonds
Groningen (€ 1,15 mld).
Door de regio worden drie samenhangende deelprogramma’s met maatregelen onderscheiden. Dit is
onderwerp van overleg met het Rijk:





Groningse kracht en trots (dorps- en wijkvernieuwing): Deelprogramma gericht op
toekomstbestendig wonen in aantrekkelijke en toekomstbestendige wijken en dorpen (vgl batch
1588) en op behoud en ontwikkeling van erfgoed en de karakteristiek van Groningen. Welzijn en
gezondheid (mentaal als fysiek) staan hierbij voor de regio centraal. Vanuit dit spoor kan budget
worden ingebracht in gemeentelijke gebiedsvisies.
Groningse energie en klimaat (energietransitie): Deelprogramma gericht op energiebesparing en
het produceren, gebruiken en distribueren van hernieuwbare energie. Woningen worden
energiezuinig gemaakt, bedrijven verduurzaamd en er wordt voldoende duurzame energie
geproduceerd om niet alleen Groningen, maar ook andere delen van Nederland van energie te
blijven voorzien.



Groningse economie en arbeidsmarkt (economische structuurversterking): Deelprogramma gericht
op de koppeling tussen werk en vaardigheden, opleidingen en kansen in veranderende markten en
omstandigheden. Stimuleren van kansrijke sectoren en innovatie.

BZK is van mening dat de drie deelprogramma’s zich niet alleen op inhoud onderscheiden, maar ook
ten aanzien van de publieke betrokkenheid en inzet:



Bij Groningse kracht en trots zijn gemeenten en corporaties primair aan zet, evenals BZK (en
andere departementen zoals OCW en VWS).




Bij Groningse energie en klimaat is de provincie primair aan zet, evenals EZK. BZK is betrokken
vanuit verduurzaming gebouwde omgeving.
Bij Groningse economie en arbeidsmarkt is de provincie primair aan zet, evenals EZK (en op
onderdelen BZK en andere departementen zoals SZW).

Voor dorps- en wijkvernieuwing dat betrekking heeft op het aardbevingsgebied valt - aldus de regio te overwegen om dat onder te brengen bij de eerder genoemde GR. Dat deel loopt namelijk integraal
samen met de versterkingsoperatie via gebiedsplannen versterking & perspectief, BZK deelt dit.
BZK ziet voor zich een bestuur en hoog-ambtelijk opdrachtgeversoverleg die zorgdragen voor
samenhang en integraliteit binnen het NPG



Bestuur:



Opdrachtgeversoverleg;

een onafhankelijk voorzitter, bestuurders van provincie, gemeenten
en Rijk (EZK en BZK), bestuurders kennisinstellingen en bedrijfsleven
hoog-ambtelijke vertegenwoordigers van provincie, gemeenten en Rijk
(EZK en BZK) en van kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Het NPG wordt ondersteund door een compact programmabureau NPG.
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Aanleiding
•
Het expertteam schadeprotocol is op 16 januari bij elkaar gekomen ter
voorbereiding van het bestuurlijk overleg over het schadeprotocol op 17-012017
•
In de bijlage treft u de conclusies van het overleg die betrekking hebben op de
betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, het werkingsgebied en de
werkzaamheden die het expertteam zal oppakken.
•
BCG presenteert de conclusies tijdens het bestuurlijk overleg. U ontvangt deze
presentatie en andere stukken van BCG zodra deze beschikbaar zijn
(morgenochtend).

Om

1. Advies expertteam 16-01-2018

01“

MaatschappeMike organisaties
•
Groninger bodembeweging en het Gasberaad hebben besloten niet bij het
overleg aanwezig te zijn.
•
Gerard Beukema (wnd. burgermeester Delfzijl en trekker van de
expertwerkgroep) heeft aangegeven dat hij zijn positie in de expertgroep
heroverweegt als de maatschappelijke organisaties niet aan tafel komen.
•
Om maatschappelijke organisaties aan tafel te krijgen wordt voorgesteld om:
1. naast het voorstel van NAM een additionele set van informatie (afkomstig
van NCG) te benutten. In deze set zit ook het eerdere voorstel van de
regio waardoor dat effectief naast het voorstel van NAM zou kunnen
worden besproken.
2. te benadrukken dat de NAM geen onderdeel maakt van de bestuurlijke
tafel en het expertteam dat werkt aan een nieuw schadeprotocol.
3. U wordt geadviseerd het advies van de expertteam te volgen.

Ontvangen BBR

Pagina 1 van 3

ro

!
r-o
O
i—»

03

Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Regio
'Kenmerk
DGBI-DR/ 18004279

U zal mogelijk door maatschappelijke organisaties worden gevraagd om een
reactie op het eerdere voorstel van de regio. U wordt geadviseerd aan te
geven dat nu het voorstel onderdeel wordt van de bespreekbare voorstellen, u
de voorkeur geeft om te reageren op de voorstellen die door het expertteam
worden voorbereid.
Werkingsgebied - contour schadeorotocol
•
Om op korte termijn tot een uitgewerkt schadeprotocol te komen adviseert
het expert team om nu geen discussie te voeren over de contouren van het
werkingsgebied.
•
U wordt geadviseerd het advies van het expertteam te volgen. Tegenstanders
van het werkingsgebied neigen dit idee (nu al) uit te leggen alsof er helemaal
geen contour komt of mogelijk pas als het schadeprotocol operationeel is, dat
is echter niet afgesproken.
Taken expertteam
•
Behoudens het werkingsgebied en de financiële gevolgen zal het expertteam
over het schadeprotocol adviseren. Het gaat dan dus om de afhandeiing van
de schade (procedure + gebruikte techniek) en de vergoedingen. Voorgesteld
wordt om hier ook de inrichting van het IM (op korte termijn) bij te betrekken.
•
Over de beiangrijkste beslispunten (roi arbiters, contra-expertise en het type
schadevergoeding) zult u later worden geadviseerd.
Overig
•
Het expertteam bestaat voornamelijk uit regionale spelers en heeft met
Gerard Beukema een bestuurlijke trekker. In deze context is het voor EZK niet
mogelijk om de pen te voeren. Die situatie kent daarmee inherent het risico
dat de voorsteilen die worden gedaan aan de bestuurlijke tafel worden
ingegeven door regionale wensen.
2. Begroting Groningenagenda
•
Er zal ook een voorstel gedaan worden om een begroting te maken voor de
uitvoering van de Groningenagenda. Dit omdat voor de experts mogelijk
expertise ingehuurd moet worden.
•
U kunt hiermee akkoord gaan.
3. Trekkers overige experteams en linking-pins
•
Om te komen tot een bestuurlijk akkoord eind maart worden er ter
voorbereiding op de besluiten van de bestuurlijke tafei expertteams ingericht
op bepaalde thema's.
•
Voor elk team komt een trekker en een linking-pin.
•
De trekker zorgt ervoor dat het team de producten levert, deze voorbereidt en
tijdig ter besiuitvorming/afstemming aan de bestuurlijke tafel aanlevert.
•
De linking-pin is deelnemer aan de bestuurlijke tafel en brengt daar het
(tussen)product in.
Team
Schadeprotocol
IM en schadefonds

Linking Pin
Eric Wiebes

10.2.e

10.2.e

DR

Trekker
1
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Punt 1.
Het expert team heeft niet de samenstelling die deze zou moeten hebben, aangezien er geen afvaardiging
vanuit de maatschappelijke organisaties aanwezig is. Het is van groot belang om ook de maatschappelijke
organisaties aan tafel te krijgen. Daarvoor adviseert het expert team dat de Bestuurlijke Tafel de volgende
twee besluiten overweegt:
•

De leidraad van het expert team wordt expliciet uitgebreid tot het hele dossier schadeprotocol, zoals
aangereikt door NCG (overzicht hiervan in het bijgevoegde document "00. startdocument
schadeprotocol totaal"). Elementen uit al deze documenten zullen door het expert team gebruikt
worden om opties voor te bereiden ter besluitvorming aan de Bestuurlijke Tafel. Het document
"Concept schadeprotocol op basis van de vier pijlers van de regionale partijen" (6 oktober 2017)
maakt deel uit van dit dossier. Geen van de documenten uit het dossier is leidend.

•

Uit te spreken dat de Bestuurlijke Tafel (en onderliggende expert teams)geen directe relatie met
NAM onderhoudt. Overleg met NAM worden enkel door het Ministerie van EZK gevoerd.

Ter referentie - het expert team schadeprotocol is momenteel als volgt samengesteld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerard Beukema (Burgemeester Delfzijl, trekker)
)

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

)

Punt 2.
Om op korte termijn tot een uitgewerkt schadeprotocol te komen adviseert het expert team om nu geen
discussie te voeren over de contouren van het werkingsgebied. Hiervoor is meer tijd nodig, en er zal ook
vanuit technisch en juridisch perspectief waarschijnlijk niet snel overeenstemming over ontstaan.
Punt 3.
Het expert team ziet mogelijkheden om op korte termijn tot een uitgewerkt schadeprotocol te komen
bestaande uit de volgende elementen van een deelakkoord:
• Afhandelingsorgaan (incl. één loket)
•
•

Grondslag
Tussenoplossing voor organisatie die schade beoordeelt en vaststelt (inclusief aanstellen
schadeinspecteurs en - experts)

•
•

Procedure van afhandeling
Type vergoeding (herstel door IM/erkende aannemer en/of herstelvergoeding)

De rest van de elementen worden pas na dit (deel)akkoord uitgewerkt
Op basis van een analyse van de verschillende voorstellen lijkt er een basis voor overeenstemming te bestaan
voor twee van de elementen
• Afhandelingsorgaan (incl. één loket?)
o Onafhankelijk Instituut Mijnbouwschade (IM)

M
M
I
1-^
I

O

•

O

Eén loket voor schademelder: alle schadesoorten worden behandeld door IM (ook
immaterieel)

o

Richtlijn bijkomende kosten die voor iedereen gelijk is, en vaste overlastvergoeding

Grondslag
o Grondslag is publiekrechtelijk schadefonds (in overgangsfase privaat)

Voor de andere elementen verwacht het expert team dat er nadere uitwerking nodig is in overleg met de
betrokken partijen
•

Tussenoplossing voor organisatie die schade beoordeelt en vaststelt (inclusief aanstellen schadeinspecteurs en -experts)^
o

Wat voor tussenoplossing is er mogelijk voor de organisatie die schade beoordeelt en
vaststelt (inclusief aanstellen schade-inspecteurs en -experts)? (met inachtneming van een
adequate uitvoeringstoets)

•

Procedure van afhandeling (incl. splitsing o.b.v. snelle/volledige procedure)
o Is er wel of geen contra-expertise mogelijk?
o Wat is expliciet de rol van de Arbiter Bodembeweging bij bezwaar/beroep?
o Welke technische beoordelingsmethodiek wordt er gehanteerd? (bijv. TU Delft, versie 8)
■ o Wordt de procedure gesplitst in een snelle en een volledige procedure, en op basis waarvan?
o Hoe worden alle schademeldingen van voor 1 april 2017 voorzien zijn van een adequate
oplossing?

•

Type vergoeding (herstel door IM/erkende aannemer en/of herstelvergoeding)
o Is uitbetaling in contanten alleen mogelijk in volledige procedure of ook in snelle procedure?

Het expert team kan in de Bestuurlijke Tafel van 23/1 opties voorleggen over deze elementen van het
schadeprotocol
Voorgestelde bijlagen
• "00. startdocument schadeprotocol totaal"
• [eventuele documentatie ter onderbouwing van Punt 2 - nog te ontvangen vanuit NCG]
• [de rest zal in een presentatievorm geplaatst worden voor de discussie]

Het expert team stelt voor om in parallel te starten met de praktische voorbereidingen die mogelijk zijn voor deze
organisatie (de tussenoplossing) i.v.m. lange doorlooptijden hiervan (bijv. huisvesting, werkplekken, ICT)

Bestuurlijke tafel, 17 januari 2018
Besluiten- en actielijst
Aanwezig
 Eric Wiebes (Minister van Economische Zaken & Klimaat)
 René Paas (Commissaris van de Koning Groningen)
 Eelco Eikenaar (Gedeputeerde Groningen)
 Fleur Gräper-van Koolwijk (Gedeputeerde Groningen)
 Anno Wietze Hiemstra (Burgemeester Appingedam)
 Permanente adviseur: Hans Alders (NCG)
 Technisch voorzitters: 10.2.e
 Ambtelijk secretariaat: Anita Wouters en Johan Koopmans
 Te gast: Trekker schadeprotocol, Gerard Beukema
Afwezig
Roeland van der Schaaf (Wethouder Groningen)
10.2.e

Genomen besluiten
Onderwerp
Spelregels

Omschrijving
 buitenreikwijdte

buitenreikwijdte
buitenreikwijdte

buitenreikwijdte

buitenreikwijdte

Startpunt
voor
schadeprotocol
discussies

Er zijn geen protocol concepten die leidend zullen zijn voor de discussies in de expertteams of
tijdens juridische en technische reviews. We bekijken het schadeprotocol per element en
hiervoor kunnen alle voorstellen gebruikt worden door het expert team om opties voor te
bereiden ter besluitvorming aan de Bestuurlijke Tafel
De minister komt met een voorstel voor de publieke inrichting van de schadeafhandeling;
 Dit voorstel is gebaseerd op hoe wij zaken in Nederland in ons publieke stelsel regelen
met waarborgen voor onafhankelijkheid en zorgvuldigheid;
 Experts beoordelen op een onafhankelijke en zorgvuldige manier;
 Er komt 1 loket;
 Beslissingen over het wel of niet recht hebben op schadevergoeding komen daarmee
in handen van deskundigen en worden niet op de bestuurlijke tafel genomen;
 Ook beroep tegen een beoordeling zal worden gewaarborgd in het publieke
rechtssysteem dat ons land kent

Schadeprotocol
proces aankomende
week

Dit betekent dat de volgende acties genomen worden
 EZK juristen (10.2.e
kijken naar hoe we het schadeprotocol van het
privaatrechtelijk domein naar het publiekrechtelijk domein kunnen trekken. Zij komen met




resultaten voor de volgende bestuurlijke tafel (23 jan), met voldoende leestijd voor
bestuurders.
Er moet vervolgens ook een vertaaltabel komen om deze publiekrechtelijke uitkomst te
kunnen vergelijken met de huidige concept protocollen
EZK denkt in parallel na over de tijdelijke oplossing voor operationalisering van
schadeprotocol. In dit proces moet ook worden nagedacht hoe om te gaan met
schadeafhandelingen van voor 1 april 2017
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buitenreikwijdte
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Nog openstaande besluiten (doorgeschoven naar volgende bestuurlijke tafel)
Onderwerp
-

Omschrijving
-

Actielijst
Onderwerp
buitenreikwijdte

Omschrijving

Actiehouder

Deadline

buitenreikwijdte

Schadeprotocol
Schadeprotocol
Schadeprotocol
buitenreikwijdte

Proces voor komende week detailleren en communiceren op
basis van besluiten aan bestuurlijke tafel
Uitwerken hoe het schadeprotocol er in publiekrechtelijk
domein uit zou kunnen zien
Uitwerken klantenbenadering

Ambtelijk
secretariaat

17 jan

10.2.e

22 jan

Expertteam

22 jan
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Wouters, A.N. (Anita)
donderdag 18 januari 2018 11:49

)
FW: Bestuurlijke tafel_17Jan18_Besluiten en Acties_vf
Bestuurlijke tafel_17Jan18_Besluiten en Acties_vf.pdf

10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: woensdag 17 januari 2018 23:20
Aan: 10.2.e

@bcg.com]

CC: 10.2.e
Onderwerp: Bestuurlijke tafel_17Jan18_Besluiten en Acties_vf

Allen,
Wederom dank voor jullie deelname aan de bestuurlijke tafel vandaag.
Bijgevoegd de lijst met besluiten en acties.
Om te zorgen dat besluiten zo helder en expliciet mogelijk zijn, zou ik ieder van jullie willen vragen bijgevoegde
notulen door te lezen en aan ons terug te koppelen indien er afwijkingen van de discussie of onduidelijkheden lijken
te zijn.
Bij voorbaat dank,

10.2.e , namens het ambtelijk secretariaat

_________________________________________________________________________________________________

10.2.e
THE BOSTON CONSULTING GROUP
Tel. +31 6 10.2.e
▪ Mobile +31 6 10.2.e
_________________________________________________________________________________________________

The Boston Consulting Group B.V.
Commercial Register Amsterdam 31040324
This e-mail message may contain confidential and/or privileged information. If you are not an addressee or otherwise authorized
to receive this message, you should not use, copy, disclose or take any action based on this e-mail or any information contained in
the message. If you have received this material in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this
message. Thank you.

1

10a
Bestuurlijke tafel, 17 januari 2018
Besluiten- en actielijst
Aanwezig
 Eric Wiebes (Minister van Economische Zaken & Klimaat)
 René Paas (Commissaris van de Koning Groningen)
 Eelco Eikenaar (Gedeputeerde Groningen)
 Fleur Gräper-van Koolwijk (Gedeputeerde Groningen)
 Anno Wietze Hiemstra (Burgemeester Appingedam)
 Permanente adviseur: Hans Alders (NCG)
 Technisch voorzitters: 10.2.e
 Ambtelijk secretariaat: Anita Wouters en Johan Koopmans
 Te gast: Trekker schadeprotocol, Gerard Beukema
Afwezig
Roeland van der Schaaf (Wethouder Groningen)
Genomen besluiten
Onderwerp

Omschrijving

buitenreikwijdte

Startpunt
voor
schadeprotocol
discussies
Schadeprotocol
proces aankomende
week

Er zijn geen protocol concepten die leidend zijn voor de discussies in de expertteams of tijdens
juridische en technische reviews. We bekijken het schadeprotocol per element en hiervoor
kunnen alle voorstellen gebruikt worden door het expert team om opties voor te bereiden ter
besluitvorming aan de Bestuurlijke Tafel. Het concept protocol van oktober 2017 zal als
belangrijke input meegenomen worden.
De minister komt met een voorstel voor de publieke inrichting van de schadeafhandeling;
 Dit voorstel is gebaseerd op hoe wij zaken in Nederland in ons publieke stelsel regelen
met waarborgen voor onafhankelijkheid en zorgvuldigheid;
 Experts beoordelen op een onafhankelijke en zorgvuldige manier;
 Er komt 1 loket;
 Beslissingen over het wel of niet recht hebben op schadevergoeding komen daarmee
in handen van deskundigen en worden niet op de bestuurlijke tafel genomen;
 Ook beroep tegen een beoordeling zal worden gewaarborgd in het publieke
rechtssysteem dat ons land kent
Dit betekent dat de volgende acties genomen worden
 EZK juristen 10.2.e
) kijken naar hoe we het schadeprotocol van het
privaatrechtelijk domein naar het publiekrechtelijk domein kunnen trekken. Zij komen met




resultaten voor de volgende bestuurlijke tafel (23 jan), met voldoende leestijd voor
bestuurders.
Er moet vervolgens ook een vertaaltabel komen om deze publiekrechtelijke uitkomst te
kunnen vergelijken met de huidige concept protocollen
EZK denkt in parallel na over de tijdelijke oplossing voor operationalisering van
schadeprotocol. In dit proces moet ook worden nagedacht hoe om te gaan met
schadeafhandelingen van voor 1 april 2017

Vanuit het ambtelijk secretariaat komt op basis van bovenstaande besluiten en acties het
volgende voorstel voor een aangepast proces
 De juridische review blijft donderdag staan met doel input te leveren aan 10.2.e
 De technische review wordt doorgeschoven naar volgende week, zodat we ze een scherpe
vraagstelling mee kunnen geven. Donderdag zal er in kleinere technische setting
afstemming plaatsvinden over de vraagstelling voor de technische review.
 De bijeenkomst van het expertteam van a.s. vrijdag zal in het teken staan van de
klantbeleving
 De bestuurlijke tafel zal zich volgende week dinsdag (23 jan) buigen over zowel het voorstel
van EZK, als over de input van het expertteam over de klantbeleving (inclusief
ruimhartigheid en bewonersvriendelijkheid aan het loket)

buitenreikwijdte

Daarnaast is NCG samen met NAM en CVW bezig om de schades van voor 31 maart 2017 zo
snel mogelijk af te handelen. Voorts zijn er tal van maatregelen genomen voor de organisatie
van de nieuwe schadeaanpak. De minister heeft de NCG uitgenodigd het nodige hierover met
hem te delen
buitenreikwijdte
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Nog openstaande besluiten (doorgeschoven naar volgende bestuurlijke tafel)
Onderwerp
-

Omschrijving
-

Actielijst
Onderwerp

Omschrijving

Actiehouder

Deadline
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Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

buitenreikwijdte
TER ADVISERING
Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Regio

Aan de Minister

Auteur
10.2.e

J

@minez.nl
Datum
18januari 2018

nota

Kenmerk
DGBI-DR / 18009735

Schadeprotocol

Bhm: 18010547
Kopie aan

Bijlage(n)
1.Schadeprotocol
Parafenroute
10.2.e

2. Bijlage schade NAM
3. A4 RVO

Aanleiding
•
U hebt aan de Bestuurlijke tafel ruimte gekregen om zelf een schadeprotocol
in te brengen. In dat schadeprotocol staat systeemverantwoordelijkheid en
publiekrechtelijke afhandelin inclusief de daarmee gepaard gaagliek
waar o
n cen raa
•
In e bijlage treft u het concept aan voor het Besluit mijnbouwscj...
Groningen. Dit besluit bevat het schadeprotocol en vooçt in de Commissie
U hebt aangegeven dat u
uw vorst1 op maa dag 22 januari wilt delen.
•
Uw reactie wordt aanstaan e maandag verwacht op dit protocol, waarna een
eerste definitieve versie van het protocol wordt opgeleverd.
• Aanstaande maandag kunt u dit protocol nader bespreken met NAM net als
dat u dit protocol dinsdag bespreekt met de Bestuurlijke Tafel. Voor beide
overleggen wordt u separaat voorbereid, afhankelijk van uw opmerkingen.
•
Op basis van de stukken zal er een toelichting worden geschreven voor de
regio op welke wijze dit schadeprotocol tot stand is gekomen.

j

v

Advies
•
U wordt geadviseerd kennis te nemen van de stukken en desgewenst
richtinggevende aanwijzingen te geven.
•
In het bijzonder wordt u geadviseerd aan te geven of u instemt met:
1. Het nemen van het Besluit mijnbouwschade Groningen dçr u in
overeenstemming met de Minister voor Rechtsbescherming en de
2.
3.

fr€2JL
._—‘

Het volledig pu iekrechtelijk afhandelen van de schade;
De
mmissie vrij te laten in de wize waaro het de procedure voor
schade-afhan e ing inric t, maar wel binnen de randvoorwaarden van
het schadeprotocol. Hierin is onder andere opgenomen dat:
•
Een nulmeting wordt gedaan;
•
De schades door onafhankelijke experts worden beoordeeld en
contra-expertise mogelijk is. De kosten voor contra-expertise

Ontvangen BBR

Pagina 1 van 7

buitenreikwijdte
/

Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Regio

/

/

Kenmerk
DGBIDR / 18009735

/‘

zullen door de Cmmissie worden vergoed indien deze redelijk
zijn. Dit is de normale_beij.iiitelijke_procesgang.
Gewerkt wordt met schade-experts die aanraf_____—
vastgestelde minimumeisen voldoen;
4. De Commissie te laten bepalen of een korte of uitgebreide procedure
kan worden gevolgd;
5. Alle zaken waarvan volgens het verzoek om schadevergoeding een
verband bestaat met de gaswinning uit het Groningenveld te laten
behandelen door de Commissie mijnbouwschade Groningen. Dit
betekent dat de facto het werkingsgebied wordt overgelaten de
Commissie mijnbouwschade Groningen;
6. De arbiters als persoon een plek te geven in de
bezwaaradviescommissie.
7. De Commissie te laten beslissen over alle schadesoorten. Wel moet er
sprake zijn van schade aan gebouwen en werken.
8. In de korte procedure schadevergoeding uitsluitend voor herstel uit te
keren.
9. De uitvoering op de korte termijn te beleggen bij RVO.nl
10. De mogelijkheid dat NAM zich onvoldoende in de oplossing herkent en
het schadeprotocol financiële gevolgen kan hebben.

buitenreikwijdte

Toelichting
Instellen Commissie mijnbouwschade Groningen
•
Het Besluit voorziet in de instelling van de Commissie waarvan de leden
worden benoemd door de Minister voor Rechtsbescherming.
•
Om de schijn van mogfl]iZbelangenverstrengeling te voorkomen wordt
expliciet bepaald dat de Commissie en de door de commissie ingeschakelde__—
deskundigçgjjptructies ontvangen of verlangen om in individuele
.—gevallen ot een besluit te komen.
• Voor de Minister voor Rechtsbescherming is relevant welke
verantwoordelijkheid hij krijgt als hij medeverantwoordelijkheid draagt voor
het functioneren van de Commissie. Ublijft als miri[stervan EZK
voor gaswinning en voor de afhandeling van schade
als gevolg daarvan. De_Minister van JenV wordt inhet n1Jstelsel
..

-—

•

nemen
met de Minister voor Rechtsbescherming hierover. Dit wordt ambtelijk
voorbereid.

._—

2. Het volledig publiekrechtelijk afhandelen van de schade
•
U hebt afgelopen woensdag samenvattend aangegeven dat publieke taken,
publiekrechtelijke ingebed dienen te worden, zodat ze omgeven zijn met
generieke
waarborgen (o.a._Ombudsman, Rekenkamer, bezwaar en beroep>•
Met de Landsadvocaat is gezocht naar een manier om ook vooruitlopend op
nog op te stellen wetgeving een besluit (als bedoeld in de Algemene wet

0
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•

•

•
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De conclusie is dat de Minister van EZK de mogelijkheid heeft om onverplichte
uitgaven te doen en dat deze
weten het schadeprotocol) kun
dat u een besluit kunt nemen
ook kan mandateren aan de C
•Z1TFTe sluitenJTat verzoe
—._..
vergoed te krijgen. NAM zal de
verwijzing naar de Commissie.
voor vergoeding in aanmerking
bestuursrechter zich onbevoegd acht o
zaken te biandelen. Een
‘iiTdëlijI toelichting op ubevoegdheid om besluiten te nemen beperkt dit
risico en is daapm in de toelichting opgenomen.
Het publiekrechtelijk kunnen afhandelen van schadeverzoeken kent als
belangrijk voordeel dat hiermee automatisch de generieke waarborgen van t’
toepaLgjjn(o.a.2Fei:TDeroep bifde bestuursrechter). Deze sitUatie
komt dan ook de betrouwbaarh van de afhandeling van de schadegevallen
ttiiaa n b Ij cle wenseiLIe bestuu rdis hebben en is in lijn met de
richting die in het Regeerakkoord is geschetst.

onderwerpen op te nemen:

3. De Commissie vrijlaten in de wijze waarop het de procedure voor
schade-afhandeling inricht, maar wel enkele begrenzingen aan te
brengen.
•
U hebt afgelopen woensdag aangege’ien dat uysteejiverantwoordeIijkheid
wil dragen voor de schade-afhandeling, maar niet op de stoel van de
professional wil_gaan 7ittn. U hebt te kennen gegeven dat u het niet juist
acht dat u deIj1oet zijn die grenzen trekt.
Duidelijk is dat zowel de regio als NAM om verschillende redenen vragen om
n.OokiTidjk dat op sommige onderdelen op hoofdlijnen
vereenstemming lijkt tetiin over de
die edkken moet

11.1

11.1

11.1

l-.
1
Nu/meting
• Alle partijen kunnen zich scharen achter het idee dat een b wwerk
waarvoor schade wordt geclaimd in beeld wordt gebracht zdat ndLen
makkelijker de oude en nieuwe situatie kan worden vergeleken. Het
ïJeiig Wonen is ook na 1 april 2017 doorgegaan met het
opnemen van schade en heeft daarvoor ook 0-metingen uitgevoerd.
Beoordelingsmethodiek schade
• Alle partijen kunnen zich scharen achter het ideet in de uitgebreide
beoordeeld moet worden of schade wordt veroorzaakt door
hgdembeweging. De toepassing van de methode van de TU Delft lijkt
daarbij op voldoende draagvlak te kunnen rekenen. Het Groninger
4
,
‘Gasberaad stelt hier kritische kanttekeningen bij
Schade-e
inimum-eisen voldoen

buitenreikwijdte

buitenreikwijdte
buitenreikwijdte

Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Regio
Kenmerk
DGBI-DR / 18009735

•

Alle partijen accepteren dat schade-experts moeten voldoen aan
professionaliteitseisen. Deze eisen moeten door de commissie worden
vastgesteld.

4. buitenreikwijdte
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7. Te honoreren schade
•
Zowel NAM als de Regio stellen voor om via de procedure alle schade af te
handelen, mits het startpunt schade aan gebouwen is.
•
Het voorstel van NAM bevat een bijlage voor bijkomende kosten (zoals
hotelovernachtingen bij herstel van schade) waar in voorkomende gevallen
onderbouwd van mag worden afgeweken (zie bijlage). De bedragen die NAM
noemt ogen redelijk en bevatten belangrijke onderdelen waar vanuit de Regio
door wordt verzocht (vaste overlastcompensatie, immateriële schade,
complexe gevallen).
• Voorgesteld wordt deze kosten niet nu als bijlage bij het schadeprotocol te»
voegen, maar door de Commissie vast te laten stellen.

i
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9. De uitvoering te beleggen bij RVO.nl

•
•

RVO.nl is bezig een analyse te maken of zij in staat om de schade-afhandeling
uit te voeren. U wordt hierover separaat geïnformeerd in bijlage 3.
Naast het verslag ii de bijlage wijst de RVO op basis van het
instemmingbesluit en conceptprotocol op de volgende punten:
In de uitvoring van dvaststellifl
o
jvergoeding moet er
rui te zijn
1 om te voorzien in o ties die kunnen bi?njn:ëërZ
versnellin van e proces. Voorbeelden aarvan zijn: vaststellen van

i—&i-

-

4c
—

Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Regio

Kenmerk
DGBI-DR / 18009735

o

causaliteit, een voorschotbetaling en werken met een maximale grens
kan worden overgegaan. Hiermee
wordt de commissie ontlast, geeft dit de gedupeerde bewoner snel
duidelijkheid en de mogelijkheid om spoedig te starten met het laten
uitvoeren van herstelwerkzaamheden.
71
De voorliggende werkwijze in de regeling voorziet in een mogelijkheid jj/j
tot contraexpertise bij zienswijze. Dit is naast de mogelijk tot bezwaar 1,1/
en beroep. Dit kan doorlooptijd vergroten bij de uitgebreide procedure V”
en leiden tot hogere uitvoeringskosten.

10. Positie NAM
•
De inzet is om met de NAM een overeenkomst te sluiten, parallel aan het
vaststellen van het schadeprotocol en het Instellingsbesluit. De kern van deze
overeenkomst is de afspraak dat de Staat overeenkomstig het protocol
verzoeken om schadevergoeding beoordeelt en dat NAM de kosten (mci.
uitvoering) voor het afhandelen van deze verzoeken betaalt.
•
Over deze overeenkomst moet nog nader met NAM worden gesproken. U
ontvangt hiervoor separaat een nota ten behoeve van uw gesprek
maandagavond met 10.2.e
• Aangezien het voorstel dat nu voor ligt, geen specifieke richtlijnen meegeeft,
en daarmee de mogelijkheid bestaat dat de uitvoering zal afwijken van het
voorstel van NAM is de verwachting dat NAM geen garantie geeft de volledige
dekking van de uitkeringen voor haar rekening zal nemen.
•
Bovendien is het niet mogelijk om een goed onderbouwde inschatting te
maken van de kosten, gezien de vrijheid die de commissie krijgt om haar
eigen wFkvast te ste11ëiE
•
Naar wa EFijnlij eivurrrë financiële en uitvoeringsrisico’s niet gedekt
door NAM, waardoor de Staat deze kostenjnçet betalen. Dezejçtei1.ziji3 op
voorhand moeilijk in te schatten en hebben daarmee een open einde karakter.
Dit zal voor de MFIN niet acceptabel zijn.
• r1
gêVraer wel e&i aTEakening wordt gekozen met veiiigheidsmarge
ligt het in de rede dat de vergoedingen voor proces en uitbetaling in deze
veiiigheidsmarge voor rekening van de Staat komen.
•
Mocht er geen afbakening worden gekozen dan zal een afkoopsom, met een
aantal ventielen voor onverwachte gebeurtenissen, met NAM overeengekomen
moeten worden.

,‘)

—

(
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VOORWOORD:

Op 17 januari 2018 is döor de bestuurlijk tafel ruimte geboden aan de Minister van Economische
Zaken en Klimaat om een voorzet te doen voor een nieuw schadeprotocol. Deze voorzet zou moeten
worden gestoeld op het publiekrecht, zodat het is omgeven met de rechtstatelijke waarborgen die
daar onlosmakelijk mee samenhangen.
Met de gekozen publiekrechtelijke opzet van de Commissie en het schadeprotocol kan, in afwachting
van wettelijke borging, de basis worden gelegd voor een onafhankelijke schade-afhandeling waarvoor
de Minister van Economische Zaken en Klimaat samen met de Minister voor Rechtsbescherming enkel
systeemverantwoordelijkheid draagt. Schade-afhandeling zal, met de instelling van de Commissie
mijnbouwschade Groningen (hierna Commissie), onafhankelijk van de NAM plaatsvinden De
Commissie zal besluitvormend zijn voor een professionele organisatie die zich kan laten bijstaan door
de noodzakelijk geachte expertise Bestuursrechtelijke kaders (o a de Algemene wet bestuursrecht)
staan borg voor betrouwbare besluitvorming en adequate rechtsbescherming
Bij het opstellen van dit document is dankbaar gebruik gemaakt van de stukken die door de
verschillende partijen die aan de bestuurstafel zitting nemen zijn ingebracht Deze stukken bevatten
concrete voorstellen over hoe de afhandeling van de schade zou moeten worden ingericht Bij het
opstellen van deze voorzet is uitgegaan van een volledig op het publiekrecht gestoelde regeling Het
belangrijkste verschil tussen het privaatrechtelijke en het publiekrechtelijke regime is de mate waarin
vertrouwen die in de uitvoerende organisatie mag worden verondersteld Een onafhankelijke
organisatie belasten met een publieke taak dient gepaard te gaan met een zekere beleidsvrijheid voor
die Organisatie Beleidsvrijheid die niet alleen recht doet aan de aard van de opdracht waarmee de
Organisatie wordt belast, maar ook aan de waarborgen waarmee de besluitvorming van deze
organisatie is omkleed Voor sommige onderdelen van het schadeprotocol is daarom bewust gekozen
voor kaders met een hoger abstractieniveau.
De komende week zal intensief moeten worden gesproken over de vraag of de keuzes die in dit
document worden gemaakt op voldoende draagvlak bij de bestuurlijke partijen en maatschappelijke
organisaties kunnen rekenen Draagvlak is wenselijk om op korte termijn het vertrouwen van burgers
in de overheid te herstellen Dit document beoogt een basis te bieden voor deze gesprekken, waarbij
wordt beklemtoond dat de keuzes die zijn gemaakt voorstellen zijn om een basis te geven voor een
verdere bespreking Het juridische kader dient voor de komende gesprekken echter wel als
uitgangspunt worden genomen om op korte termijn tot een effectieve schade-afhandeling te kunnen
komen.

t
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10.2.e
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Wouters, A.N. (Anita)
maandag 22 januari 2018 15:25

10.2.e
FW: Besluitvormend overleg Groningen - dinsdag 23 januari 15:00
DOMUS-#18011926-v1-Besluitvormend_overleg_Groningen 23 jan 2018.docx;
Besluitvormende nota Groningen.docx; Schatting kosten versterkingsoperatie.ppt;
Totaal financieel overzicht kosten Groningen.xlsx

Graag in ibabs

Van: 10.2.e
)
Verzonden: maandag 22 januari 2018 15:24
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: Besluitvormend overleg Groningen - dinsdag 23 januari 15:00
Beste deelnemers Besluitvormend overleg Groningen,
Bijgaand de agenda en stukken voor het Besluitvormend overleg. Het overleg staat gepland voor dinsdag 22
januari 2018 (morgen). Bij de stukken zit een concept van een besluitvormende nota voor de ministerraad van 9
februari.

buitenreikwijdte
10.2.e

zit de bijeenkomst voor en ik zal, vanaf deze bijeenkomst, als secretaris optreden.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
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Directie Wetgeving en
Juridische Zaken
Behandeld door

10.2.e
@minez.nl
Datum
22 januari 2018
Kenmerk
WJZ / 18011926
Bijlage(n)
3
Omschrijving

Besluitvormend overleg Groningen

Voorzitter

10.2.e
10.2.e

Notulist
Vergaderdatum en -tijd

22 januari 2018, 15.00 uur - 17.30 uur

Locatie

Vergaderzaal 22 - MinEZK

•

Besluitvormende
notitie

•

Schatting kosten
versterkingsoperatie

•

Financieel
overzicht

•

KPMG-rapportage

Vergaderpunten
1. Opening
2. buitenreikwijdte

)
4. Mandaat Groningen bovengrond (besluitvormende notitie, bijgevoegd)
5. buitenreikwijdte
)
6. Rondvraag
7. Sluiting
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Besluitvormende nota Groningen | Ministerraad 9 februari – Conceptversie 22 januari
1. Besluitvorming Groningen in Ministerraad

buitenreikwijdte

2. Mandaat
Regio:
In het RA is afgesproken om schadeafhandeling en versterking naar het publieke domein te halen. Dat kan
betekenen dat kosten van taken die door de publieke entiteiten worden uitgevoerd, maar niet vallen onder de
aansprakelijkheid van NAM, worden betaald door de Staat. Daarom wordt de Ministerraad gevraagd in te
stemmen met:
1.

2.

3.

4.

Mandaat voor de minister van EZK om bij de inrichting van het Schadefonds langjarig ruimte te
hebben om enige ruimhartigheid te kunnen betrachten daar waar de financiële aansprakelijkheid (incl.
zekere coulance) van de NAM eindigt, waarbij het uitgangspunt dat de NAM aansprakelijk is en blijft
voor de kosten van schade (en versterken) niet verlaten wordt;
Vooruitlopend op de Voorjaarsnotabesluitvorming een incidenteel bedrag te reserveren in de
ordegrootte van 10.2.b
om te komen tot een nieuw Schadeprotocol, voor zover
nodig als NAM deze niet toezegt;
Uitgangspunten voor het overleg met de regionale partijen over inrichting van de versterkingsoperatie
op de langere termijn, waarbij de versterking van huizen en wijken nadrukkelijk wordt gekoppeld aan
kansen voor duurzaamheid, levensloopbestendigheid en leefbaarheid;
Kaders als nadere uitwerking van de afspraak in het Regeerakkoord om met de regiobestuurders tot
een investeringsprogramma voor Groningen te komen.

buitenreikwijdte

1

buitenreikwijdte

buitenreikwijdte

3. Samenhang onderwerpen
Het Groningendossier bestaat op hoofdlijnen uit vier samenhangende onderwerpen:

2

I.

Besluitvorming over de hoogte van de gaswinning. buitenreikwijdte

II.

Toekomst gaswinning. buitenreikwijdte

III.

Groningen bovengronds. In het eerste kwartaal van 2018 zal met regionale partijen een proces
worden doorlopen dat moet leiden tot afspraken over schade, versterken en toekomstperspectief.
Prioriteit heeft de totstandkoming van een schadeprotocol. In de afgelopen weken is in samenwerking
met een afvaardiging van de Regio een protocol tot stand gekomen.
 De Ministerraad wordt instemming gevraagd met de inhoud van het schadeprotocol, waarna dit
kan worden gefinaliseerd.
 Deze nota schetst het verdere proces met de Regio (dus los van schadeprotocol) en vraagt om
mandaat voor de gesprekken met de Regio.
 Op 29 maart zullen de uitkomsten van de gesprekken met de Regio worden besproken.

IV.

De herziening van het gasgebouw. buitenreikwijdte

4. buitenreikwijdte

3



buitenreikwijdte

5. Toelichting op de verschillende onderdelen
I.

buitenreikwijdte

4

buitenreikwijdte

buitenreikwijdte
5

buitenreikwijdte

III.

Groningen bovengronds

De gesprekken met de Regio richten zich met name op de bovengrond. Deze kunnen onderverdeeld worden in
de volgende hoofdonderwerpen:
1.
2.
3.

Schadeafhandeling: korte termijn (Schadeprotocol) en langere termijn (Schadefonds)
Versterking: voortgang korte termijn en inrichting lange termijn
Toekomstperspectief voor de regio.

Bovenstaande elementen vormen bij elkaar een totaalafspraak met de regio. Het streven is om voor 31 maart
2018 met de regio tot een gezamenlijke lijn te komen over deze onderwerpen, waarbij voor het
Schadeprotocol 1 februari als streefdatum geldt. De gesprekken worden gevoerd aan een bestuurlijke tafel,
waarbij de minister van EZK het Rijk vertegenwoordigt. De provincie en gemeenten worden vertegenwoordigd
door de Commissaris van de Koning, twee gedeputeerden en twee burgemeesters.
Daarnaast zal met de regio worden gesproken over het in 2018 te nemen instemmingsbesluit met het
winningsplan van NAM en lange termijn scenario’s voor de gaswinning. Doel is om, conform het
Regeerakkoord, schadeboordeling, schadeafhandeling en de versterkingsoperatie volledig in publiek domein te
brengen, zodat bewoners, provincie en gemeenten geen zaken meer hoeven te doen met de NAM. Om dit te
realiseren zijn afspraken met de NAM en haar aandeelhouders voor de voeding nodig. Het Rijk neemt de taak
op zich om deze gesprekken met de NAM c.q. Shell/Exxon te voeren; de minister van EZK zal namens het
kabinet aan de achterkant financiële afspraken maken met de NAM en haar aandeelhouders als onderdeel van
een bredere onderhandeling over de toekomst van het gasgebouw. Op deze manier worden de gesprekken
met de regio niet belast met de aanwezigheid van de NAM aan tafel en diens akkoordbevinding. Hierdoor
ontstaat wel het risico dat financiële gevolgen van de afspraken tussen Rijk en Regio niet voor de volle honderd
procent op de NAM kunnen worden verhaald. De grotere kans van slagen op een totaalpakket aan afspraken
met de Regio weegt hier tegen op. Bovendien is op korte termijn alleen een afspraak nodig over fysieke schade;
het financiële risico daar van is te overzien. Voor het in beeld brengen van het totale jaarlijkse financiële risico
is nog tot eind maart beschikbaar.

10.2.b
In de huidige situatie voert de NCG publieke regie op de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie die
door private partijen (NAM en CVW) worden uitgevoerd. Afhankelijk van de te maken afspraken over de
governance van de drie hoofdonderwerpen wordt bezien welke rol de NCG in de bovengeschetste
veranderende omgeving op de langere termijn dient te vervullen.
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In het RA is afgesproken om schadeafhandeling en versterking naar het publieke domein te halen. Dat kan
betekenen dat kosten van taken die door de publieke entiteiten worden uitgevoerd, maar niet vallen onder de
aansprakelijkheid van NAM, worden betaald door de Staat. Daarom wordt de Ministerraad gevraagd in te
stemmen met:
•

•

•

•

Mandaat voor de minister van EZK om bij de inrichting van het Schadefonds langjarig ruimte te
hebben om enige ruimhartigheid te kunnen betrachten daar waar de financiële aansprakelijkheid (incl.
zekere coulance) van de NAM eindigt, waarbij het uitgangspunt dat de NAM aansprakelijk is en blijft
voor de kosten van schade (en versterken) niet verlaten wordt;
Vooruitlopend op de Voorjaarsnotabesluitvorming een incidenteel bedrag te reserveren in de
ordegrootte van 10.2.b
te komen tot een nieuw Schadeprotocol, voor zover
nodig als NAM deze niet toezegt;
Uitgangspunten voor het overleg met de regionale partijen over inrichting van de versterkingsoperatie
op de langere termijn, waarbij de versterking van huizen en wijken nadrukkelijk wordt gekoppeld aan
kansen voor duurzaamheid, levensloopbestendigheid en leefbaarheid;
Kaders als nadere uitwerking van de afspraak in het Regeerakkoord om met de regiobestuurders tot
een investeringsprogramma voor Groningen te komen.

Toelichting
1.

Schadeprotocol [PM afhankelijk van uitkomsten komende dagen]

Op dit moment ligt de schadeafhandeling in afwachting van een nieuw schadeprotocol (ca. 7.000 gemelde
gevallen sinds 31 maart jl.) stil en leven inwoners met schade in onzekerheid over afhandeling. [PM hoofdlijn
nieuw schadeprotocol]. De Regio heeft aan een nieuw schadeprotocol de eis verbonden dat de Staat een
ruimhartige bijdrage moet geven voor de schadeafhandeling; dit zou sterk bijdragen aan het vertrouwen dat de
Staat dit probleem snel wil oplossen. Daarnaast wordt gevraagd om de NAM op afstand te zetten van de
afhandeling van individuele schademeldingen. Voor de invulling van ruimhartigheid wordt gedacht aan het
oplossen van ca. 2.400 oude schadegevallen waarvan onduidelijk is hoe zij in relatie staan tot aardbevingen,
maar waarvan bewoners al behoorlijke tijd in onzekerheid zitten. Op die manier kunnen we voorkomen dat
bewoners in ellenlange juridische procedures tegen de NAM verzeild raken. Kosten hiervan worden ingeschat
op 10.2.b
. In het Regeerakkoord is echter geen ruimte voorzien voor een financiële bijdrage
van het Rijk aan schadeafhandeling, omdat de inzet van het regiofonds voor Groningen 10.2.b
nadrukkelijk is gekoppeld aan verduurzaming, sociaal-maatschappelijke
ondersteuning en een erfgoedloket. Om toch een bijdrage op korte termijn mogelijk te maken zijn twee opties
in beeld:
1.
2.

afspraken met Shell en Exxon over een bijdrage die vanuit NAM wordt voorgefinancierd, waarbij deze
bijdrage in de onderhandeling met Shell en Exxon over de gasafdrachten zal worden verrekend,
afspraken binnen het Rijk via (of vooruitlopend op) de Voorjaarsnota.

Als een dergelijke afspraak (1.) met Shell en Exxon wordt gemaakt, wordt vooruitgelopen op een succesvolle
uitkomst van dit onderhandelingsproces als geheel. Gezien de urgentie om tot een oplossing te komen voor de
schadeafhandeling wordt dit risico acceptabel geacht. Desondanks verdient het de voorkeur om vooruitlopend
op de Voorjaarsnota een bedrag van 60 mln. te reserveren en dat in te zetten.
2.

Schadefonds

Ook op termijn –bij de inrichting van een publiek Schadefonds– zou een bijdrage van de Staat nodig kunnen zijn
om te waarborgen dat schadeafhandeling soepel plaatsvindt. Te denken valt aan een hardheidsclausule en een
zekere ruimhartigheid, regelruimte of een overlastcompensatie. NAM heeft aangegeven hier ook zelf aan te
willen bijdragen door het fonds met een 10.1.c van het schadebedrag te voeden. In de onderhandeling met
Shell en Exxon zou kunnen worden ingezet op een grotere bijdrage vanuit de NAM. Om ruimhartigheid door
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het Rijk goed in te vullen wordt bij een geschatte omvang van het fonds van ca. 135 miljoen euro per jaar
gedacht aan 25 miljoen euro per jaar additioneel door het Rijk. De minister van EZK zal zijn wensen via het
gebruikelijke traject van de beleidsbrief kenbaar maken.
Daarnaast speelt nog een fiscale kwestie ten aanzien van de BTW. Die komt er op neer dat de NAM de btw die
zij betaalde bij het herstellen van schades en als onderneming kon verrekenen met ontvangen btw, niet langer
kan verrekenen. Reden is dat de NAM een fonds voedt en daardoor niet zelf opdrachtgever is van
werkzaamheden die door aannemers worden uitgevoerd. Voor NAM is dit een belangrijk punt omdat het
schadeherstel en de versterkingsoperatie hierdoor nog duurder worden.
3.

Versterking: langere termijn

buitenreikwijdte

.
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buitenreikwijdte

buitenreikwijdte

buitenreikwijdte
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buitenreikwijdte

11

buitenreikwijdte

12

buitenreikwijdte

13

buitenreikwijdte

14
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buitenreikwijdte

Van: 10.2.e
Verzonden: maandag 22 januari 2018 16:09
Aan: 10.2.e @minaz.nl'; 10.2.e @minfin.nl'
Onderwerp: concept-besluit mijnbouwschade Groningen
Beste 10.2.e

,

Naar aanleiding van ons telefoongesprek stuur ik jullie hierbij zoals afgesproken het conceptBesluit mijnbouwschade Groningen (incl. voorwoord) zoals dat morgen voor de eerste keer
besproken wordt aan de Bestuurlijke Tafel met provincies en gemeenten. Maandag 29 januari is
een volgende Bestuurlijke Tafel gepland. Bedoeling is om hier tot een afronding van dit stuk te
komen. Donderdag vindt een juridische review plaats op dit stuk.
) deelt dit stuk met J&V. Het stuk is ook gedeeld met NAM,
onze minister heeft vanavond een gesprek met 10.2.e
). Ik vergezel
hem daar bij. De maatschappelijke organisaties (Groninger Bodembeweging en Groninger
Gasberaad) krijgen alleen het Voorwoord, omdat zij morgen niet aan tafel zitten. Als dat
verandert, krijgen zij het stuk ook.

10.2.e

Het uitgangspunt van het besluit is dat schade als gevolg van bevingen door gaswinning in het
Groningenveld op een goede wijze door de overheid wordt afgehandeld. In het huidige
Schadeprotocol wordt voorgesteld om de tijdelijke commissie verschillende gebieden te laten
vaststellen waarbinnen verschillende procedures kunnen gelden, waarbij de commissie voldoende
ruimte en expliciete bevoegdheid krijgt om zaken waarvan het oorzakelijk verband met
gaswinning ontbreekt af te wijzen. Daarnaast wordt de onafhankelijkheid van deze commissie
geborgd.
Ik hoop jullie hier voor nu goed mee te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
10.2.e
1

10.2.e
Team Groningen Bovengronds
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Telefoon: 06 10.2.e
e-mail: 10.2.e
@minez.nl
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10.2.e
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Wouters, A.N. (Anita)
maandag 22 januari 2018 17:47

)
Fwd: Bestuurlijke tafel Groningenagenda Bovengronds 23/1
1. Concept besluit mijnbouwschade Groningen 22-1-2018.pdf; ATT00001.htm; 2.
Input expertteam schadeprotocol voor BT 23Jan18_vf.pdf; ATT00002.htm; 3.
Vraagstelling technische commissie schadeprotocol_sessie 24Jan18_vf.pdf;
ATT00003.htm; 4. Bestuurlijke tafel_17Jan18_Besluiten en Acties_vff.pdf;
ATT00004.htm

10.2.e

buitenreikwijdte

Begin doorgestuurd bericht:
Van: "10.2.e
@bcg.com>
Datum: 22 januari 2018 om 17:44:31 CET
Aan: "10.2.e
@minez.nl'" 10.2.e
@minez.nl>, 10.2.e
@provinciegroningen.nl>, 10.2.e
@appingedam.nl>, 10.2.e
@groningen.nl>,10.2.e
@provinciegroningen.nl>, 10.2.e @nationaalcoordinatorgroningen.nl'"
@provinciegroningen.nl>
10.2.e @nationaalcoordinatorgroningen.nl>, 10.2.e
Kopie: "10.2.e
@minez.nl>, "10.2.e
@bcg.com>,
@bcg.com>, 10.2.e
@provinciegroningen.nl'"
10.2.e
@provinciegroningen.nl>, 10.2.e
@bcg.com>, 10.2.e
10.2.e
@bcg.com>, 10.2.e
@minez.nl>, 10.2.e
@provinciegroningen.nl>
Onderwerp: Bestuurlijke tafel Groningenagenda Bovengronds 23/1
Allen,
Bijgevoegd de discussie documenten voor de bijeenkomst van de bestuurlijke tafel morgen, 23
januari:
1. Een concept uitwerking van publiekrechtelijke schadeafhandeling
2. Input vanuit het expertteam met uitgangspunten voor de schadeafhandeling
3. Technische vraagstelling (alleen ter info)
4. Aanpassingen op de besluiten- en actielijst van de bestuurlijke tafel van 17 januari
Hieronder de voorgestelde agenda voor de bestuurlijke tafel voor het behandelen van de
bovenstaande documenten:
 Bespreken concept uitwerking publiekrechtelijke schadeafhandeling (document #1)
o Toelichting
o Bespreking van eventuele onduidelijkheden
o Vaststellen van noodzakelijke vervolgvragen
 Bespreken input expertteam m.b.t. uitgangspunten schade-afhandeling (document #2)
o Toelichting
o Discussie: Missen er belangrijke dilemma’s of opties?
o Discussie: Wat moet er verder uitgezocht worden per optie om tot een besluit te
komen?
1




Vaststellen besluiten en actielijst bestuurlijke tafel 17 januari (document #3)
Afstemmen vervolgstappen

Wij brengen wederom een uitgeprinte versie van de documenten voor iedereen mee.
Groet,

10.2.e

, namens het ambtelijk secretariaat

_________________________________________________________________________________________________

10.2.e
THE BOSTON CONSULTING GROUP
Tel. +31 6 10.2.e
▪ Mobile +31 6 10.2.e
_________________________________________________________________________________________________

The Boston Consulting Group B.V.
Commercial Register Amsterdam 31040324
This e-mail message may contain confidential and/or privileged information. If you are not an addressee or
otherwise authorized to receive this message, you should not use, copy, disclose or take any action based on
this e-mail or any information contained in the message. If you have received this material in error, please
advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you.
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Input van het expertteam schadeprotocol m.b.t. uitgangspunten schade‐afhandeling vanuit het
perspectief van bewoners/schademelders
ten behoeve van de Bestuurlijke Tafel d.d. 23 januari 2018
Context

buitenreikwijdte

Opzet van deze input

buitenreikwijdte

Ad 1. Uitganspunten

buitenreikwijdte

Specifiek voorgestelde uitgangspunten:
Proces
stap
Melding

Voorgesteld
uitganspunt
Alomvattend

Toelichting (voorbeelden van implicaties van het uitgangspunt)



Veiligheid voorop



Inwoners worden
ontzorgd




Procedure
tot besluit‐
vorming

Besluit &
Afhandeling

Proactief
Snel
Eenvoudig
Duidelijk
Zorgvuldig






Ruimhartig







Gelijke behandeling






Aandacht voor
overlap met
versterkingsoperatie



Conform algemene
wet bestuursrecht



Eén loket voor alle schadesoorten (tzt)
Protocol zou (tzt) moeten gaan over alle schade van
bodembeweging als gevolg door gaswinning: niet alleen
schade als gevolg van bevingen/trillingen (met de ambitie
om zo veel mogelijk schadesoorten al op te nemen in het
nieuwe protocol)
Onmiddellijk actie indien er sprake is van een acuut
onveilige situatie; en controle op vermoeden van
constructieve schade bij opname
Simpele formulieren, niet van kastje naar de muur,
maatwerk voor complexe situaties
Beschikbaarheid van ondersteuning van bewoners indien
nodig (bijv. indien niet digitaal aangesloten of
gedemotiveerd)
Communicatie direct na een beving (tzt)
Korte, snelle procedure
Simpel volgbare en transparante procedure
Geen tegensprekende rapporten
Heldere communicatie (vanuit een integraal beeld op
adresniveau), afspraken nakomen
Verder gaan dan juridische aansprakelijkheid (soms is
alleen herstel/financiële compensatie niet genoeg om het
probleem voor de bewoner op te lossen)
Bewoner krijgt voordeel van twijfel (in situaties waarin het
niet glashelder is), in lijn met het bewijsvermoeden
Ruimhartige oplossing bieden voor openstaande dossiers
Regeling voor een overlastvergoeding
Transparante toekenning van bijkomende kosten
Geen situatie is gelijk, maar conclusie bij de buurman kan
niet (zonder meer) anders zijn, en moet uitlegbaar zijn
Overwegen om bij (grote) schade versnelde opname in het
versterkingsprogramma mogelijk te maken, en andersom:
in het versterkingsprogramma kan afhandeling van schade
worden meegenomen
Toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur

Ad 2. Punten, dilemma’s en opties
Melding (loket)
 Het protocol geldt voor schades die gemeld zijn vanaf 31 maart 2017 (12:00 uur)
 Eindbeeld: Er is één loket voor alle soorten schade als gevolg van bodembeweging door gaswinning.
o Optie: Hoe in de fasering om te gaan met immateriële schade? (A) Opnemen in dit protocol.
(B) Opnemen op een later moment. Voorstel: nadere uitwerking nodig, op basis van een
uitvoeringsadvies
o Optie: Hoe in de fasering om te gaan met vermogensschade en waardedaling? (A) Opnemen
in dit protocol. (B) Opnemen op een later moment. Voorstel: nadere uitwerking nodig, op
basis van een uitvoeringsadvies
 Meldingsproces geldt voor
o zowel particuliere eigenaren, huurders (via woningcorporaties), MKB, lokale overheden,
scholen en zorginstellingen
o zowel onroerende als roerende zaken
o zowel voor nieuwe, als voor niet eerder gemelde schades, er is geen onderscheid in de
procedure
 In het contact en afhandeling wordt geredeneerd vanuit een adres (een bewoner), en niet alleen
vanuit de schademelding
 De melding bij het IM kan online (website en eventueel via een app), telefonisch of fysiek aan de
balie plaatsvinden, incl. “pop‐up” loket in een gebied dat getroffen is door een aardbeving
 Bij de intake door het IM wordt informatie over de schade gevraagd (aard van de schade, type
gebouw) om een adequate inspectie uit te kunnen voeren (expertise van inspecteur, tijd benodigd
voor inspectie, etc.)
 Meldingen van een acuut onveilige situatie vinden ook plaats bij het IM, en leiden tot een snelle
inspectie binnen 48 uur na melding. De opvolgingsprocedure hierbij moet verder worden uitgewerkt
(ook i.v.m. aansprakelijkheidsvraag), maar zou geen onderdeel van het protocol moeten zijn.
 Na de melding wordt zo snel mogelijk (definitieve termijn te bepalen door IM) een contactpersoon
aangewezen bij het IM
 Een schademelder heeft recht op een zaakbegeleider van het IM. In de transitiefase blijft de huidige
organisatie Stut en Steun in ieder geval haar rol uitvoeren.
 Op termijn kan IM mogelijk pro‐actiever worden: mensen proactief wijzen op schadekans na een
beving en directer herstellen van schade
Procedure tot besluitvorming
 Stap 1: In principe volgt altijd een schade‐opname door een schade‐expert van of via het IM, die
voldoet aan kwaliteitseisen gesteld door IM. In geval van een onveilige situatie is direct ingrijpen
nodig
 Bij de schade‐opname kijkt de expert niet alleen naar de gemelde schade, maar – met instemming
van de bewoner – ook naar eventuele andere schades en vormt zich een totaalbeeld van de situatie
o Optie ter discussie: Is er in alle gevallen een nulmeting? (A) Ja. (B) Nee.
o Optie ter discussie: Zo ja, wanneer vindt deze nulmeting plaats? (A) Direct bij opname. (B) Op
een later moment.
o Vraag (juridisch): Is het mogelijk om schademelders te verplichten tot een nulmeting?
o Vraag (juridisch): Kan het uitvoeren van een nulmeting ongunstig uitpakken voor de
schademelder?
 Stap 2a: Korte procedure indien er geen discussie bestaat of de schade is veroorzaakt door
bodembeweging als gevolg van gaswinning, en daar overeenstemming over bestaat tussen IM en
schademelder

Vraag (technisch): Op basis van welke technische methodiek kan er vastgesteld worden dat
schade die gemeld wordt inderdaad schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning
betreft?
o Vraag (technisch): Is er binnen de voorgestelde technische methodiek een norm mogelijk op
basis waarvan een versnelde procedure ingericht kan worden? (bijv. omdat er binnen die
norm geen discussie bestaat over of de schade inderdaad schade door bodembeweging als
gevolg van gaswinning betreft)
o Vraag (technisch): Waar zitten (op basis van de huidige technische kennis) de voornaamste
onzekerheden binnen de voorgestelde technische methodiek? Hoe kan met die onzekerheden
het beste rekening worden gehouden in de eerste toepassing van een methodiek? [met als
doel om recht te doen aan het bewijsvermoeden in relatie tot de effecten van het
Groningenveld, volgens artikel 6:177a lid 1 BW]
o Optie ter discussie: Speelt de omvang van de schade in relatie tot de onderzoekskosten een
rol? Kan het IM bijvoorbeeld bij schademeldingen met een beperkt ingeschat schadebedrag
(bijv. €5000) vrijwel direct toezeggen en herstellen (en daarmee de zaak afhandelen)?
o Vraag (juridisch): Als dat het geval is, wordt er dan wel/niet erkend dat het schade door
bodembeweging als gevolg van gaswinning is?
Stap 2b: Uitgebreide procedure bij discussie: schademelder krijgt zaakbegeleider toegewezen (indien
niet reeds gebeurd); rapport wordt opgeleverd; bewoner krijgt de gelegenheid om door IM gehoord
te worden
o NB: verdere operationalisatie nodig voor erfgoed, complexe schade, agro en MKB
o



Besluit en afhandeling
 Besluit volgt alle beginselen van behoorlijk bestuur en sluit aan bij de huidige rechtspraktijk van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb). IM besluit op basis van alle voorliggen stukken
o Vraag (juridisch): Hoe vertalen voor de bewoner gunstige artikelen uit het BW
(risicoaansprakelijkheid en bewijsvermoeden) zich naar het publiekrecht?
 Besluit moet in ieder geval bevatten: Aard van de schade (alle schade), omvang van de schade,
toekenning van eventuele bijkomende kosten, beoogde herstelmethode/afhandeling
o Vraag (juridisch): Op het moment dat er schade is vastgesteld, heeft de schademelder altijd
recht op compensatie/herstel of is het mogelijk om het schadeherstel te verdisconteren met
de versterkingsoperatie?
 Vaste overlastcompensatie per schademelding (in het besluit met toekenning)
o Optie ter discussie: Zo ja, hoe hoog is deze vaste overlastcompensatie per schademelding en
zou deze moeten verschillen tussen de korte en uitgebreide procedure? (A) Geen verschil
tussen korte en uitgebreide procedure (of een andere grondslag die de omvang van de schade
indiceert) (B) Wel verschil tussen korte en uitgebreide procedure.
 Vaste richtlijn voor bijkomende kosten die voor iedereen gelijk is. In voorkomende gevallen mag IM
afwijken van de vaste richtlijn voor bijkomende kosten
 Bezwaar (bij het IM zelf) en beroep (bij Rechtbank, Raad van State) volgt alle beginselen van
behoorlijk bestuur en sluit aan bij de huidige rechtspraktijk van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb).
o Optie ter discussie: Wordt de schademelder bij bezwaar bijgestaan in de vorm van
onafhankelijke technische en/of juridische ondersteuning? (in private domein: contra‐
expertise)
o Optie ter discussie: Wat is de rol en positie van de Arbiter Bodembeweging in de
publiekrechtelijke rechtsgang? Bijv. als voorzitter van de bezwaarcommissie



Optie ter discussie: Wanneer is uitbetalingen in contanten versus herstel mogelijk? (A) Uitbetaling in
contanten is altijd mogelijk. (B) Uitbetaling in contanten is nooit mogelijk. (C) Uitbetaling in contanten
is alleen mogelijk in een aantal sub‐procedures. NB: Voor/nadelen nog niet mogelijk omdat eerst
duidelijk moet zijn of er sprake is van sub‐procedures
o Vraag (juridisch): Is het überhaupt wettelijk mogelijk om geen optie voor uitbetaling in
contanten te bieden?

Omgang met schademeldingen van voor 31 maart 2017 (12:00 uur)
 Het lijkt het expertteam voorwaardelijk voor een goede start voor het nieuwe IM dat de schades die
gemeld zijn vóór 1 april 2017 niet als last meegenomen worden en dat er een passende oplossing
gevonden worden buiten het IM (waarbij het afwijzen van deze schademeldingen eigenlijk niet meer
mogelijk zou moeten zijn)
 Optie ter discussie: Hoe worden schades afgehandeld die gemeld zijn vóór 1 april 2017? (A) Schades
worden afgehandeld door IM conform de nieuwe systematiek. (B) Schades worden afgehandeld
buiten het IM om, via een versneld apart traject.

Appendix
Ter referentie – het expert team schadeprotocol is momenteel als volgt samengesteld:
 Gerard Beukema (Burgemeester Delfzijl, trekker)
 10.2.e
)
 10.2.e
 10.2.e
 10.2.e
)
 10.2.e
 10.2.e
 10.2.e
 10.2.e
)

14b
Technische vraagstelling
ten behoeve van de sessie van de technische commissie d.d. 24 januari 2018
Context publieke inrichting schadeafhandeling
De doelstelling is om de schadeafhandeling van het privaatrechtelijk domein naar het
publiekrechtelijk domein te trekken. Aan de Bestuurlijke Tafel van 17 januari is besloten dat de
minister komt met een voorzet voor de publieke inrichting van de schadeafhandeling:
 Dit voorstel is gebaseerd op hoe wij zaken in Nederland in ons publieke stelsel regelen met
waarborgen voor onafhankelijkheid en zorgvuldigheid;
 Er komt 1 loket;
 Experts beoordelen binnen dit loket op een onafhankelijke en zorgvuldige manier;
 Beslissingen over het wel of niet recht hebben op schadevergoeding komen daarmee in
handen van deskundigen en worden niet aan de bestuurlijke tafel genomen;
 Ook beroep tegen een beoordeling zal worden gewaarborgd in het publieke rechtssysteem
dat ons land kent

buitenreikwijdte

buitenreikwijdte

14c

Concept d.d. 22-01-2018

VOORWOORD:
Op 17 januari 2018 is door de bestuurlijke tafel ruimte geboden aan de Minister van Economische
Zaken en Klimaat om een voorzet te doen voor een nieuw schadeprotocol. Deze voorzet zou moeten
worden gestoeld op het publiekrecht, zodat het is omgeven met de rechtstatelijke waarborgen die
daar onlosmakelijk mee samenhangen.
Met de gekozen publiekrechtelijke opzet van een tijdelijke commissie en het schadeprotocol wordt de
basis gelegd voor een onafhankelijke schade-afhandeling waarvoor de Minister van Economische
Zaken en Klimaat samen met de Minister voor Rechtsbescherming enkel systeemverantwoordelijkheid
draagt. Dit vooruitlopend op een situatie waarin een onafhankelijk schadefonds de verzoeken om
schade exclusief zal behandelen. Schade-afhandeling zal, met de instelling van de Tijdelijke commissie
mijnbouwschade Groningen (hierna: Commissie), onafhankelijk van de NAM plaatsvinden. Hiermee is
invulling gegeven aan een belangrijke wens van alle betrokkenen. De Commissie zal ondersteund
worden door een professionele organisatie en kan zich laten bijstaan door de noodzakelijk geachte
expertise. Bestuursrechtelijke kaders (o.a. de Algemene wet bestuursrecht) staan borg voor
betrouwbare besluitvorming en adequate rechtsbescherming.
Bij het opstellen van dit document is dankbaar gebruik gemaakt van de stukken die door de
verschillende partijen die aan de bestuurstafel zitting nemen, zijn ingebracht. Deze stukken bevatten
concrete voorstellen over hoe de afhandeling van de schade zou moeten worden ingericht. Al deze
stukken zijn gelijkelijk betrokken bij het opstellen van dit concept. Bij het opstellen van deze voorzet
is uitgegaan van een volledig op het publiekrecht gestoelde regeling. Bij besluiten die in het kader van
het publiekrecht worden genomen, gelden voor alle stappen in het proces regels vanuit de Algemene
wet bestuursrecht. Deze regels hebben in essentie tot doel om voor een evenwichtige verhouding te
zorgen tussen het bestuursorgaan dat besluiten neemt en de burger of het bedrijf als ontvanger van
deze besluiten. Voor het bestuursorgaan dat besluiten neemt, gelden vanuit het publiekrecht regels
over een zorgvuldige voorbereiding van besluiten, waarbij de mening van de belanghebbende goed
moet worden betrokken, regels over de wijze waarop het bestuursorgaan deskundigen betrekt en de
manier waarop de verzoeker bij het oordeel van deze deskundigen wordt betrokken en regels over
bezwaar bij het bestuursorgaan en beroep bij de rechter (deze regels hebben betrekking op de
processtap die de arbiter nu vervult). Verder is een belangrijk verschil tussen het privaatrechtelijke en
het publiekrechtelijke regime de mate waarin vertrouwen in de uitvoerende organisatie mag worden
verondersteld. Dit vertrouwen moet uit de aard van deze organisatie hoog zijn. Een onafhankelijke
organisatie belasten met een publieke taak dient daarom gepaard te gaan met een zekere
beleidsvrijheid voor die organisatie. Beleidsvrijheid die niet alleen recht doet aan de aard van de
opdracht waarmee de organisatie wordt belast, maar ook aan de waarborgen waarmee de
besluitvorming van deze organisatie is omkleed. Voor sommige onderdelen van het schadeprotocol is
daarom bewust gekozen voor kaders met een hoger abstractieniveau. Concreet betekent dit dat het
aan de Commissie wordt overgelaten in welke gebieden en voor welke soorten schade welke
procedure wordt gevolgd. Bij deze procedure zal rekening worden gehouden met onder meer de
locatie van de schade en de hoogte van de schade.
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De komende week zal intensief moeten worden gesproken over de vraag of de keuzes die in dit
document worden gemaakt op voldoende draagvlak bij de bestuurlijke partijen en maatschappelijke
organisaties kunnen rekenen. Draagvlak is wenselijk om op korte termijn het vertrouwen van burgers
in de overheid te herstellen. Dit document beoogt een basis te bieden voor deze gesprekken, waarbij
wordt beklemtoond dat de keuzes die zijn gemaakt voorstellen zijn om een basis te geven voor een
verdere bespreking. Het juridische kader dient voor de komende gesprekken echter wel als
uitgangspunt worden genomen om op korte termijn tot een effectieve schade-afhandeling te kunnen
komen.
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Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, in overeenstemming met de
Minister voor Rechtsbescherming tot vaststelling van het Protocol mijnbouwschade
Groningen en tot instelling van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen en van
de Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen (Besluit
mijnbouwschade Groningen)
De Minister van Economische Zaken en Klimaat, in overeenstemming met de Minister voor
Rechtsbescherming;
Gelet op artikel 4:81 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, eerste lid,
van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;
Besluit:
I. Algemeen
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
- gebouwen en werken: gebouwen en werken met uitzondering van industriegebouwen en
infrastructurele werken;
- schade: schade die is ontstaan door beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of de
exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld;
- Protocol mijnbouwschade Groningen: het protocol, bedoeld in artikel 2.
II. Protocol mijnbouwschade Groningen
Artikel 2
Er is een Protocol mijnbouwschade Groningen voor de afhandeling van schade aan gebouwen en
werken. Dit protocol is opgenomen in bijlage 1.
III. Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen
Artikel 3
1. Er is een Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen. De commissie bestaat uit een
deelcommissie mijnbouwschade en een deelcommissie bijzondere situaties.
2. De commissie heeft tot taak:
a. te besluiten op verzoeken tot vergoeding van de schade in verband met schade aan gebouwen en
werken;
b. het behandelen van aanvragen voor hulp aan benadeelden in schrijnende situaties naar aanleiding
van schade.
Artikel 4
1. Elke deelcommissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en ten minste vier en ten hoogste zes
andere leden.
2. De voorzitter van de deelcommissie mijnbouwschade is tevens voorzitter van de Tijdelijke
commissie mijnbouwschade Groningen.
3. De voorzitter en de andere leden worden door de Minister voor Rechtsbescherming benoemd voor
een termijn van twee jaar. De voorzitter en de andere leden kunnen door de Minister voor
Rechtsbescherming worden geschorst en ontslagen.
4. De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als
vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.
5. De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.
6. De Minister van Economische Zaken en Klimaat stelt personeel en huisvesting ter beschikking aan
de commissie.
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Artikel 5
1. Aan een voorzitter wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal
wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren
1984 en de arbeidsduurfactor wordt jaarlijks vastgesteld.
2. Aan de andere leden wordt, ieder voor zich, een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de
salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor wordt jaarlijks vastgesteld op basis van nader te
maken afspraken.
Artikel 6
1. De Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen stelt haar eigen werkwijze vast met
inachtneming van het Protocol mijnbouwschade Groningen en maakt deze werkwijze bekend.
2. De werkwijze omvat een onderscheid in door de commissie te volgen procedures, welk onderscheid
in elk geval wordt gemaakt naar de locatie van de schade, het soort schade en de hoogte van de
schade. Bij het onderscheid houdt de commissie onder meer rekening met de doorlooptijd van de
procedure en de kosten hiervan.
3. De werkwijze bevat in elk geval de vaststelling van een gebied waarbuiten de commissie aanvragen
afwijst, tenzij er een bijzondere reden is om te onderzoeken of schade waarop het verzoek betrekking
heeft, is ontstaan door beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of de exploitatie van een
mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningen.
4. De werkwijze omvat voorts in elk geval de wijze waarop onderzoek wordt verricht, de
kwaliteitseisen die gesteld worden aan de door de commissie ingeschakelde deskundigen en werkwijze
van de deskundigen en de vergoeding van de kosten voor de eventueel door de verzoeker in te
schakelen deskundige.
5. Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op
overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De bescheiden
worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat
ministerie.
Artikel 7
1. De Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen kan aan de Minister van Economische Zaken en
Klimaat aanbevelingen doen die zij wenselijk acht met het oog op een doelmatige en voortvarende
uitvoering van de in artikel 3 genoemde taken.
2. Aan de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen wordt mandaat, volmacht en machtiging
verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden
met de in artikel 3, tweede lid, bedoelde taken.
3. De leden van de commissie, het door de Minister van Economische Zaken en Klimaat ter
beschikking gestelde personeel en de door de commissie ingeschakelde deskundigen verlangen of
ontvangen geen instructies die op een individuele zaak betrekking hebben.
Artikel 8
1. De Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen brengt periodiek en in elk geval een maal per
jaar aan de Minister voor Rechtsbescherming en de Minister van Economische Zaken en Klimaat een
verslag uit over haar werkzaamheden in het afgelopen jaar. In dit verslag wordt in elk geval aandacht
besteed aan de door de commissie gehanteerde beoordelingsmethodiek.
2. De Commissie verstrekt desgevraagd aan de Minister voor Rechtsbescherming en de Minister van
Economische Zaken en Klimaat de voor de uitoefening van hun taken benodigde inlichtingen. Deze
ministers kunnen, voor zover dat voor de vervulling van hun taken redelijkerwijs nodig is, inzage
vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden.
IV. Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen
Artikel 9
1. Er is een Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen.
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2. De commissie heeft tot taak te adviseren over de te nemen beslissingen op bezwaar, voor zover de
bezwaren zijn gericht tegen besluiten naar aanleiding van adviezen als bedoeld in artikel 2.
3. Bezwaren kunnen ook zonder advies van de commissie worden afgehandeld indien deze kennelijk
niet-ontvankelijk zijn of kennelijk ongegrond zijn.
Artikel 10
1. De Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade bestaat uit een voorzitter,
tevens lid, en twee andere leden.
2. De voorzitter en de andere leden worden door de Minister voor Rechtsbescherming benoemd voor
een termijn van twee jaar. De voorzitter en de andere leden kunnen door deze minister worden
geschorst en ontslagen.
3. De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als
vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.
4. De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.
5. De Minister van Economische Zaken en Klimaat stelt personeel en huisvesting ter beschikking aan
de commissie.
Artikel 11
1. Aan een voorzitter wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal
wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren
1984 en de arbeidsduurfactor wordt jaarlijks vastgesteld.
2. Aan de andere leden wordt, ieder voor zich, een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de
salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor wordt jaarlijks vastgesteld op basis van nader te
maken afspraken.
Artikel 12
De Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften Groningen stelt haar eigen werkwijze vast met
inachtneming van het Protocol mijnbouwschade Groningen.
Artikel 13
De artikelen 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing.
V. Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 14
Schademeldingen van bewoners die in de periode 31 maart 2017 tot de datum van inwerkingtreding
van dit besluit zijn voorgelegd aan het Centrum Veilig Wonen, worden geacht een aanvragen tot
vergoeding van de schade als bedoeld in artikel 2 te zijn. De Tijdelijke commissie mijnbouwschade
Groningen neemt deze zaken over in de toestand waarin deze zich bevinden.
Artikel 15
1. Het besluit van de Minister van Economische Zaken van 22 april 2016, nr. WJZ/16042425, tot
instelling van de Commissie bijzondere situaties (Instellingsbesluit Commissie bijzondere situaties)
wordt ingetrokken.
2. Zaken die in behandeling zijn bij de Commissie bijzondere situaties worden overgenomen door de
Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen in de staat waarin zij zich bevinden.
Artikel 16
1. Het besluit van de Minister van Economische Zaken van 12 april 2017, nr. WJZ / 17045166, tot
instelling van de Raad van Arbiters Bodembeweging (Instellingsbesluit Arbiters Bodembeweging)
wordt ingetrokken.
2. Zaken die in behandeling zijn bij de Raad van Arbiters Bodembeweging worden overgenomen door
de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen in de staat waarin zij zich bevinden.
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Artikel 17
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in de Staatscourant
waarin het wordt geplaatst.
Artikel 18
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mijnbouwschade Groningen.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden
gezonden aan betrokkenen.
’s-Gravenhage,

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
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BIJLAGE 1, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2 VAN HET BESLUIT MIJNBOUWSCHADE GRONINGEN
Protocol houdende regels over de afhandeling van schade als gevolg van bodembeweging
door gaswinning uit het Groningerveld (Protocol mijnbouwschade Groningen)
Artikel 1 (Begripsomschrijvingen)
In dit protocol wordt verstaan onder:
- Commissie: Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen zoals ingesteld in het Besluit
mijnbouwschade Groningen;
- nulmeting: vaststelling van de staat van het gebouw of werk waarop de aanvraag tot vergoeding van
schade betrekking heeft;
- protocol: Protocol mijnbouwschade Groningen;
- schade: schade als bedoeld in artikel 1 van het Besluit aan gebouwen en werken als bedoeld in
artikel 1 van het Besluit;
- deskundige: een persoon die voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vastgesteld door de Commissie op
basis artikel 6, tweede lid, van het Besluit mijnbouwschade Groningen.
Artikel 2 (Verzoek om schadevergoeding)
1. Verzoeker dient zo spoedig mogelijk na het constateren van de schade een verzoek tot
schadevergoeding als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit mijnbouwschade
Groningen in bij de Commissie.
2. Het verzoek bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de verzoeker;
b. de dagtekening;
c. een aanduiding van hetgeen naar het oordeel van verzoeker de schade heeft veroorzaakt;
d. zo redelijkerwijs mogelijk een opgave van de aard en de omvang van de schade
e. of het een verzoek betreft om vergoeding van de schade in natura, en
f. de inschatting van verzoeker of sprake zou kunnen zijn van een acuut onveilige situatie.
Artikel 3 ( Acuut onveilige situatie)
Indien in het verzoek is aangegeven dat sprake zou kunnen zijn van een acuut onveilige situatie of het
verzoek dit anderszins doet vermoeden, zal de Commissie onverwijld, doch in elk geval binnen 48 na
indiening van het verzoek, de situatie laten inspecteren en zal de Commissie zo nodig, in overleg met
de verzoeker, de benodigde maatregelen laten treffen.
Artikel 4 (Eerste reactie op verzoek om schadevergoeding)
1. De Commissie bevestigt de ontvangst van het verzoek zo spoedig mogelijk, doch tenminste binnen
één week na de ontvangst ervan en stelt de verzoeker in kennis van de te volgen procedure en het
eerste aanspreekpunt voor de verzoeker binnen de organisatie van de Commissie.
2. Indien naar het oordeel van de Commissie niet of onvoldoende is voldaan aan artikel 2, tweede lid,
of indien verzoeker niet de gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn
en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen verschaft, stelt de Commissie de verzoeker
in de gelegenheid het verzuim te herstellen binnen een door de Commissie te stellen termijn.
3. Indien de commissie aanvragen ontvangt tot vergoeding van schade waarvoor door de houder van
de bij koninklijk besluit van 30 mei 1963, nr. 39 (Stcrt. 126) verleende winningsvergunning al schade
is vergoed of waarvoor een schadeclaim bij deze vergunninghouder in behandeling is, wijst de
commissie deze aanvragen af.
Artikel 5 (Nulmeting)
De schadeopname naar aanleiding van de eerste schademelding bij de Commissie fungeert als
nulmeting, tenzij er voor hetzelfde gebouw of werk al eerder een nulmeting is gedaan.
Artikel 6 (Deskundigen)
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1. De Commissie wijst naar aanleiding van de inhoud van het verzoek om schadevergoeding één of
meerdere deskundigen aan om hem te adviseren omtrent het te nemen Besluit.
2. De deskundige werkt volgens de werkwijze zoals vastgesteld door de Commissie op basis artikel 6,
eerste lid, van het Besluit.
3. De Commissie stelt de verzoeker in kennis van zijn voornemen om één of meerdere deskundigen
aan te wijzen. De kennisgeving bevat per aan te wijzen deskundige een opgave van diens naam, diens
beroep en de plaats waar deze zijn werkzaamheden pleegt te verrichten.
4. De verzoeker kan binnen twee weken na verzending van de kennisgeving bedenkingen uiten tegen
dit voornemen.
5. De Commissie kan naar eigen inzicht besluiten een andere deskundige aan te wijzen. Artikel 6:3
van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.
Artikel 7 (Advies deskundigen)
1. De deskundigen adviseren de Commissie over het te nemen besluit op het verzoek.
2. Deskundigen stellen de verzoeker desgewenst in de gelegenheid tot het geven van een mondelinge
toelichting op zijn verzoek.
Artikel 8 (Eenvoudige procedure)
1. De deskundige neemt de schade op.
2. Indien is verzocht om schadevergoeding in natura, adviseert de deskundige de Commissie of er
sprake is van een eenvoudig geval. In dat geval komt de schade uitsluitend voor herstel in
aanmerking.
3. De deskundige legt het advies schriftelijk vast ten behoeve van de verzoeker.
4. De Commissie kan op basis van het advies van de deskundige aan de verzoeker voorstellen om de
schade te herstellen of het herstel uit te voeren door een daartoe gekwalificeerde aannemer naar
keuze van de verzoeker.
5. Indien verzoeker gebruik maakt van het voorstel, bedoeld in het vierde lid, zal de Commissie
overeenkomstig het voorstel besluiten.
Artikel 9 (Uitgebreide procedure)
1. Indien er geen sprake is van een eenvoudig geval, adviseert de deskundige de Commissie over het
te nemen besluit op het verzoek. Het advies bevat in ieder geval een beschrijving van de schade en de
oorzaak ervan.
2. De deskundige stuurt de verzoeker binnen een door de Commissie vast te stellen termijn een
advies toe.
3. Indien de deskundige binnen de termijn als bedoeld in het tweede lid geen advies kan uitbrengen,
deelt de deskundige dit aan de verzoeker en de Commissie mee voor het einde van de termijn en
onder opgaaf van de reden(en). De deskundigen geeft daarbij een zo kort mogelijke termijn op
waarbinnen wel kan worden geadviseerd.
4. Indien het voor het geven van een advies noodzakelijk is dat meer deskundigen worden benoemd,
kunnen deskundigen de Commissie daarom verzoeken. Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.
5. Verzoeker kan binnen een termijn van 6 weken zijn zienswijze geven op het advies van
deskundigen. De termijn kan op verzoek van de verzoeker met 6 weken worden verlengen.
Artikel 10 (Besluit Commissie)
1. De Commissie besluit na ontvangst van het advies van deskundigen op het verzoek als bedoeld in
artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van het besluit.
2. De Commissie wijst een verzoek tot schadevergoeding toe indien zij van oordeel is dat sprake is
van schade als bedoeld in artikel 1 van het Besluit mijnbouwschade Groningen, zulks met
inachtneming van het civielrechtelijke schadevergoedingsrecht.
3. Indien dit noodzakelijk is om op het verzoek te kunnen besluiten, kan de Commissie deskundigen
om een aanvullende advies vragen.
4. Wanneer de Commissie vaststelt dat er sprake is van schade aan gebouwen of werken, stelt de
commissie de hoogte van de schadevergoeding in natura of door middel van een vast bedrag vast.
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Daarnaast kent de Commissie een vergoeding toe van de door de schade veroorzaakte bijkomende
kosten op basis van door de Commissie vast te stellen richtlijnen en bijlage 2.
Artikel 11 (Bezwaar)
1. Tegen het besluit van de Commissie staat bezwaar open.
2. De Commissie zal de Commissie advisering bezwaarschriften afhandeling mijnbouwschade
Groningen inschakelen als onafhankelijke commissie in de zin van artikel 7:13 van de Algemene wet
bestuursrecht.
3. De Commissie advisering bezwaarschriften kan deskundigen inschakelen. Artikel 6 is van
overeenkomstige toepassing.
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BIJLAGE 2 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 10, VIERDE LID, VAN HET PROTOCOL
MIJNBOUWSCHADE GRONINGEN
VERMOGENSSCHADE
Fysieke schade: De schade ontstaan aan een gebouw als gevolg van aardbevingen die gemeld
wordt, waarbij het voor de schadeafhandeling van belang is dat wanneer de schade wordt opgenomen,
wordt gekeken naar het totale bouwwerk en dus ook schade die niet gemeld is wordt meegenomen
Gevolgschade: Kosten die gemaakt worden die in verband met het herstel van fysieke schade
worden vergoed.
Voor de volgende schadesoorten geldt een vaste vergoeding, te weten:
Thuis blijven tijdens inspectie en/of schadeherstel
Schoonmaakkosten
Overnachten
Advieskosten
Verhuiskosten
Opslag
Reiskosten

€ 95,- per dagdeel
€ 150,- per schademelding
€ 100,- per nacht voor één of twee personen
€ 200,- per nacht voor meer dan twee personen
€ 95,- per uur voor maximaal 20 uren
Compensatie van kosten
€40 per week
€0,26 per kilometer

Voor de volgende kosten geldt een vergoeding die afhankelijk is van de werkelijke kosten zoals door
de schademelder zijn gemaakt: inboedel- en tuinschade, zorgkosten, inkomstenderving, redelijke
juridische of andere begeleidingskosten.
Naast bovengenoemde kosten kan de Commissie in bijzondere omstandigheden besluiten over te gaan
tot vergoeding van andere kosten. Jaarlijks wordt bezien of de vaste vergoedingen moet worden
aangepast.
OVERLAST VERGOEDING
Vast bedrag voor iedereen met erkende fysieke schade. Deze bedragen zijn niet verrekenbaar met
andere kosten. De bedragen worden uitgekeerd wanneer er sprake is van aansprakelijkheid voor
mijnbouwschade.

Eenvoudige procedure

€ 250,-

Uitgebreide procedure

€ 250 tot max. € 1.000,- afhankelijk van de
omvang van de schade en de overlast, vast te
stellen door de Commissie.
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Toelichting
1. Inleiding
Bij brief van 13 april 2017 (Kamerstukken II 2016/17, 33 529, nr. 330) is aan de Tweede Kamer
aangekondigd dat er een nieuwe procedure komt voor de afhandeling van schademeldingen van
bewoners als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld, waarbij NAM zal terugtreden uit de
schadeafhandeling. Reden hiervoor is dat de huidige manier van de afhandeling van schade in
Groningen leidt tot onvrede onder bewoners. Het feit dat NAM als veroorzaker van de schade ook
opsteller is van het huidige schadeprotocol en -handboek en opdrachtgever van het Centrum Veilig
Wonen (hierna: CVW), draagt bij aan het beeld dat NAM grote invloed heeft op de schadeafhandeling.
Het is daarom van belang dat de schadeafhandelingsprocedure onafhankelijk van NAM gaat
plaatsvinden. Ik heb, samen met de Minister voor Rechtsbescherming, de taak op mij genomen de
schadeafhandelingsprocedure onafhankelijk in te richten en te brengen onder de regels voor besluiten
die worden genomen op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Belangrijke reden hiervoor is de
niet eerder voorgekomen situatie dat zich een groot aantal, relatief gelijksoortige gevallen van schade
voordoen in korte tijd, in combinatie met het feit dat deze zich in één regio van Nederland bevinden
en er één schadeoorzaak is. Juist deze situatie rechtvaardigt betrokkenheid van de overheid bij de
afhandeling van de schade.
Om deze reden is in dit besluit onder meer de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen
(hierna: de Commissie) ingesteld en is aan deze Commissie de mogelijkheid gegeven om verzoeken
om vergoeding van schade als gevolg van de gaswinning in Groningen te behandelen. Op grond van
artikel 6:177 van het Burgerlijk Wetboek is NAM voor deze schade aansprakelijk. Normaliter zou deze
schade daarom door NAM zelf met de gedupeerden of zo nodig door tussenkomst van de civiele
rechter worden afgewikkeld. Zoals hierboven uiteengezet is het wenselijk dat NAM zal terugtreden uit
de schadeafhandeling. Tegelijkertijd acht ik het onwenselijk dat individuele belanghebbenden
genoodzaakt zouden worden om zich tot de burgerlijke rechter te wenden in een procedure tegen
NAM. Dit besluit strekt er daarom toe de schadeafhandeling bestuursrechtelijk en onafhankelijk van de
NAM te effectueren.
2. Het Protocol mijnbouwschade Groningen
2.1 Algemeen
Het schadeprotocol van NAM van 2 november 2016 is vervangen door het Protocol mijnbouwschade
Groningen dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd. Kernelement van dit nieuwe protocol is de
onafhankelijke beoordeling van schademeldingen. Dit wordt gerealiseerd met dit besluit.
In dit protocol is beschreven langs welke stappen schade kan worden gemeld, in behandeling wordt
genomen en wordt beoordeeld. De besluiten zijn een nadere invulling en concretisering van de
algemene regels die gelden voor alle besluiten van de overheid op basis van de Algemene wet
bestuursrecht. Dit betekent ook dat dit protocol moet worden gelezen in combinatie met de Algemene
wet bestuursrecht en de regels die hierin zijn opgenomen voor het nemen van besluiten en de
behandeling van bezwaar en beroep tegen deze besluiten.
2.2 Acuut onveilige situatie
Van belang is om zo snel mogelijk vast te stellen of er sprake is van een acuut onveilige situatie. De
Commissie beoordeelt als eerste een ontvangen verzoek om schadevergoeding op deze vraag. De
aanvrager kan zelf aangeven of er sprake is van een acuut onveilige situatie, of de Commissie kan zelf
vermoeden dat er hiervan sprake is. In beide gevallen zal de Commissie de situatie zo snel mogelijk
laten inspecteren en waar nodig maatregelen voorstellen. Dit kan bijvoorbeeld zijn het voorstel dat de
bewoners van een huid tijdelijk ergens anders verblijven of het plaatsen van stutten.
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2.3 Eerste opname van de schade
Na de eerste check op een acuut onveilige situatie neemt de Commissie een verzoek om vergoeding
van de schade in behandeling. De Commissie stelt in haar werkwijze vast in welke gevallen een
schade-expert de schade op zal nemen. De Commissie zal een gebied vaststellen waarbinnen als
uitgangspunt altijd een schade-expert zal worden gestuurd. De Commissie is ook ontvankelijk voor
verzoeken om schadevergoeding buiten dit gebied. Indien er bijzondere omstandigheden buiten het
door de Commissie vastgestelde gebied zijn die aanwijzingen geven dat deze schade wel wordt
veroorzaakt door gaswinning uit het Groningenveld, kan de Commissie alsnog een onderzoek starten.
In andere gevallen zal het verzoek om vergoeding van de schade worden afgewezen.
Een andere reden voor de Commissie om verzoeken zonder betrokkenheid van een schade-expert af
te wijzen, is als de schade al is vergoed door NAM of als een lopende schadeclaim bij NAM in
behandeling is.
Uitgangspunt van het schadevergoedingsrecht is dat elke schade slechts eenmaal voor vergoeding in
aanmerking komt. Indien een schade al door NAM als exploitant van het Groningenveld is vergoed, zal
het verzoek om schadevergoeding worden afgewezen. Ook indien een verzoek om schadevergoeding
als bij NAM in behandeling is of hierover bijvoorbeeld een procedure loopt voor de civiele rechter, zal
uit efficiencyoverwegingen dit verzoek worden afgewezen. Uiteraard kan iemand die een lopende
procedure met NAM heeft, er voor kiezen deze procedure te staken en hierna een verzoek bij de
Commissie in te dienen. Verzoeken die sinds 1 april 2017 door het CVW zijn ontvangen, zullen op
basis van het overgangsrecht in het Besluit in elk geval door de Commissie worden overgenomen.
Alle verzoeken worden dus door de Commissie in behandeling genomen en krijgen een besluit van de
Commissie waartegen bezwaar en beroep openstaat.
In het besluit en het protocol zijn enkele regels opgenomen over de inschakeling van deskundigen.
Deze volgen als uitgangspunt de regels die hiervoor gelden op basis van de Algemene wet
bestuursrecht en de hierop gebaseerde jurisprudentie. De Commissie kan zich laten bijstaan door
deskundigen. In de uitgebreide procedure kan een verzoeker reageren op het conceptadvies van deze
onafhankelijke deskundige in de vorm van een zienswijze. De verzoeker kan zich in bijzondere
omstandigheden voor de beoordeling van dit rapport bij laten staan door een deskundige. De kosten
van deze D komen voor vergoeding door de Commissie in aanmerking als de kosten in redelijkheid
zijn gemaakt en naar hun aard en omvang redelijk zijn. De Commissie kan hier richtlijnen opstellen
voor de vergoeding van deze kosten.
2.4 Nulmeting
Een nulmeting is gebruikelijk bijvoorbeeld voor aanvang van grote bouwprojecten, en ook in
toenemende mate bij de start van nieuwe mijnbouwactiviteiten. Bij een nulmeting wordt de staat van
een gebouw schriftelijk en visueel vastgelegd. In het geval van gaswinning uit het Groningenveld is
het na een nulmeting makkelijker de oude en nieuwe situatie te vergelijken. Daarom is in het protocol
vastgelegd dat er bij de eerste opname van schade onder verantwoordelijkheid van de Commissie ook
een nulmeting wordt gedaan. Door de nulmeting tegelijk te laten plaatvinden met de opname van
gemelde schade worden kosten geminimaliseerd. Het Centrum Veilig Wonen is ook na 1 april 2017
doorgegaan met het opnemen van schade en heeft daarbij ook nulmetingen uitgevoerd. Het is aan de
Commissie om de nulmeting te operationaliseren. Nulmetingen die het uitvoert, hoeven daarmee niet
identiek te zijn aan de nulmetingen die eerder door het Centrum Veilig Wonen zijn uitgevoerd.
2.5 Eenvoudige en uitgebreide procedure
De Commissie stelt haar eigen werkwijze vast. Hierbij zal zij rekening houden met allerlei factoren,
waaronder de aard van de schade en de locatie van de schade. In het protocol is in elk geval
vastgelegd dat er bij het vaststellen van deze werkwijze sprake moet zijn van een eenvoudige en van
een uitgebreide procedure. De Commissie zal deze procedure verder uitwerken. In de basis houdt dit
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onderscheid tussen beide procedures in dat deskundigen bij het opnemen van de schade beoordelen
of er sprake is van een eenvoudig geval. Deze beoordeling zal worden gedaan op basis van een
samenloop van factoren, waaronder de geografische locatie van de schade en de aard van de schade.
Indien sprake is van een eenvoudig geval, kan de Commissie besluiten de schade te herstellen. Indien
de verzoeker geen prijs stelt op herstel van de schade of indien er geen sprake is van een eenvoudig
geval, wordt een meer uitgebreide procedure gevolgd. Kenmerken van deze uitgebreide procedure zijn
onder meer een onderzoek naar de oorzaak van de schade en een proces van hoor en wederhoor over
de bevindingen van de deskundige. Zowel na de eenvoudige als de uitgebreide procedure neemt de
Commissie een besluit. Dit besluit kan zowel inhouden een voorstel voor herstel van de schade
(schadevergoeding in natura) als het vaststellen van een bedrag. Voor dit bedrag kan de verzoeker
zelf de schade laten herstellen. Een voorstel voor schadevergoeding in natura heeft het voordeel dat
schade ook daadwerkelijk wordt hersteld en dat bij eventuele volgende schades ook duidelijk zal zijn
wat de nieuwe schade is ten opzichte van de eerder gemelde schade. Dit maakt de beoordeling van
deze eventuele nieuwe verzoeken ook eenvoudiger.
In alle gevallen staat bezwaar en beroep open tegen een besluit van de Commissie.
3. Instelling en taken van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen
In dit besluit wordt de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen ingesteld. Het werkgebied van
de Commissie betreft aanvragen tot vergoeding van de schade aan gebouwen en werken door
beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of de exploitatie van een mijnbouwwerk ten
behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld. Het Groningenveld betreft het veld waarvoor
bij koninklijk besluit van 30 mei 1963, nr. 39 (Stcrt. 126) een winningsvergunning is verleend.
Met dit besluit is gekozen voor een bestuursrechtelijke regeling voor de afhandeling van de schade in
Groningen. De in deze regeling vastgelegde procedure behelst een laagdrempelige, voortvarende en
met voldoende rechtswaarborgen omklede mogelijkheid voor de Groningers om een vergoeding te
krijgen voor de door hen geleden schade die is ontstaan door beweging van de bodem als gevolg van
de gaswinning in het Groningenveld.
De beslissing van de Commissie op een verzoek om schadevergoeding wordt aangemerkt als een
besluit in de zin van artikel 1:3 Awb. Indien de Commissie besluit tot het toekennen van een
vergoeding in geld, is er sprake van een bestuursrechtelijke geldschuld. Titel 4.4 van de Algemene wet
bestuursrecht kent regels over de betaling van deze bestuursrechtelijke geldschuld, waaronder
termijnen en wijze van betaling. Indien de Commissie besluit tot een vergoeding in natura, zal door de
Commissie een aannemer worden ingeschakeld om de schade te herstellen. Het is niet de bedoeling
om door middel van het besluit van de Commissie de civiele rechtsverhouding tussen de
belanghebbende en NAM vast te stellen. NAM heeft ook geen invloed op de besluitvorming in de
procedure bij de Commissie. In deze procedure staat wel de vraag centraal of er sprake is van schade
aan gebouwen en werken die wordt veroorzaakt door gaswinning uit het Groningenveld. Dit volgt uit
de taken van de Commissie, zoals opgenomen in artikel 3, tweede lid, van dit besluit, in combinatie
met de in artikel 1 van het besluit opgenomen definities. Deze vraag wordt beoordeeld tegen de
achtergrond van het civiele schadevergoedingsrecht. Dit is vastgelegd in artikel 10, derde lid, van het
protocol. . In het verlengde hiervan is de Minister ook zelf verantwoordelijk voor de betaling van de
schadevergoeding.
Dit besluit legt een vorm van onverplicht, buitenwettelijk begunstigend beleid vast. Hoewel, zoals
hierboven uiteengezet, met deze regeling geen afbreuk wordt gedaan aan de bestaande civiele
rechten van belanghebbenden, komt dezelfde schade vanzelfsprekend niet tweemaal voor vergoeding
in aanmerking.
De Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen bestaat uit twee deelcommissies. De
deelcommissie mijnbouwschade neemt de werkzaamheden over die nu voornamelijk door het CVW
worden verricht. Deze commissie zal schademeldingen in ontvangst nemen, beoordelen en naar
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aanleiding van de beoordeling een besluit nemen. Deze deelcommissie kan bij de beoordeling ook
rekening houden met niet-aardbevingsgerelateerde factoren of een combinatie is van materiële en
immateriële schade. Dit betreft dan de zogenoemde complexe gevallen, waarvoor de Nationaal
Coördinator Groningen tot op heden een bemiddelende rol vervulde.
De deelcommissie bijzondere situaties is de opvolger van de tot nu toe functionerende Commissie
bijzondere situaties. De deelcommissie bijzondere situaties zoekt naar een oplossing die in die
specifieke situatie het meest constructief is. Dat kan zijn in de vorm van bijvoorbeeld hulp bij de
verkoop van de woning, het regelen van vervangende woonruimte, een financiële tegemoetkoming,
het inschakelen van een financieel coach etc. De hulp kan vele vormen aannemen. Uitgangspunt
daarbij is altijd dat het de bewoners ook daadwerkelijk verder helpt, op korte maar zeker ook op de
langere termijn.
De deelcommissies worden samengesteld uit leden die een staat van dienst hebben op technisch en
juridisch gebied, waarbij van elk expertisegebied ten minste één lid vertegenwoordigd zal zijn.
De Commissie handelt op basis van een mandaat aan een niet-ondergeschikte van de Minister van
Economische Zaken en Klimaat. Op basis van artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht moet
door een niet-ondergeschikte met dit mandaat worden ingestemd. Met het feitelijk ter hand nemen
van de opgedragen taken, zal de commissie blijk geven van instemming met het mandaat.
4. Werkwijze Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen
Uitgangspunt is dat de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen haar eigen werkwijze
vaststelt. Het belangrijkste kader voor de Commissie is het Protocol mijnbouwschade Groningen. In
het protocol is vastgelegd dat de schademeldingen worden beoordeeld langs de lijnen van het
civielrechtelijke schadevergoedingsrecht. In het bijzonder valt hierbij te denken aan artikelen 6:177
en 6:177a van het Burgerlijk Wetboek en de hierop gebaseerde jurisprudentie. Hiermee geldt dus ook
de regel uit artikel 6:177a dat als er schade is aan gebouwen en werken die naar haar aard
redelijkerwijs schade door beweging van de bodem als gevolg van het winnen van gas uit het
Groningenveld kan zijn, de schade wordt vermoed veroorzaakt te zijn door de gaswinning uit het
Groningenveld. In de procedure is geen ruimte meer voor NAM om tegenbewijs te leveren, de
Commissie zal in haar beoordeling dit vermoeden meenemen. Het protocol regelt verder de procedure
voor de behandeling van schademeldingen als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld.
In het Besluit zijn enkele onderwerpen opgenomen die in elk geval deel uit moeten maken van de
werkwijze van de Commissie. Vanuit het oogpunt van transparantie is ook voorgeschreven dat de
Commissie haar werkwijze bekendmaakt. Voor de hand ligt om dit via haar website te doen. Uit deze
werkwijze zal volgen welke procedure wordt gevolgd bij de afhandeling van nieuwe schades en
bestaande schades die nog niet in behandeling zijn. Uitgangspunt bij deze procedure is een adequate
inhoudelijke beoordeling van individuele schades die voor de verzoeker zo eenvoudig mogelijk is en
waarvan de proceskosten redelijk zijn. Het is daarom van belang dat de Commissie bij haar werkwijze
in elk geval rekening houdt met de locatie van de schade, de soort schade en de hoogte van de kosten
van herstel. De keuze welke procedure wordt gevolgd, moet steeds afhankelijk zijn van de meest
recente gegevens en inzichten ten aanzien van het bevingsbeeld en de kennis over schade. Ook is van
belang dat de Commissie in haar afweging betrekt de risico’s dat individuele schades ten onrechte
niet, of gestelde schades ten onrechte wel worden erkend, op overwegingen ten aanzien van de
belasting van de verzoeker om vergoeding van de schade en de proceskosten. Jaarlijks rapporteert de
Commissie aan de Minister voor Rechtsbescherming en de Minister van Economische Zaken en
Klimaat. In deze rapportage zal op bovengenoemde afwegingen worden ingegaan.
De Commissie onderzoekt naar aanleiding van een verzoek tot vergoeding van de schade de vraag of
schade door bodembeweging als gevolg van mijnbouwactiviteiten ten behoeve van gaswinning uit het
Groningenveld is ontstaan. Indien dit het geval is, vormt de Commissie een oordeel over de hoogte
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van het compensatiebedrag voor de schade, de herstelwijze en de direct bijkomende kosten voor het
herstel van de schade. Om dit goed te kunnen doen, zal de Commissie opnemers en beoordelaars van
schade inschakelen als deskundigen. De Commissie zal voorzien in kwaliteitseisen voor deze
deskundigen. Het is van belang dat de deskundigen op een uniforme manier werken. Te denken valt
bijvoorbeeld aan het opnemen van het standpunt van de melder van de schade bij het opnemen van
de schade. Ook hierin zal de werkwijze van de Commissie voorzien.
Op basis van de aanvraag, de opname van de schade en de beoordeling hiervan, zal de Commissie
een oordeel geven over de vraag of gemelde schade vergoed wordt en zo ja, welke vergoeding hierbij
hoort. Op basis van deze beoordeling zal de Commissie de schade vergoeden. Dit is een besluit in de
zin van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep openstaat.
Zowel het protocol als de door de Commissie vastgestelde werkwijze bieden uit hun aard de flexibiliteit
om in individuele gevallen van deze procedures af te wijken. Dit is van belang om voldoende
flexibiliteit te behouden voor een goede en verantwoorde afhandeling van individuele verzoeken om
schadevergoeding en ook voldoende flexibiliteit te houden om te komen tot een snelle procesgang met
zo laag mogelijke proceskosten.
5. Onafhankelijkheid van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen
De onafhankelijkheid van de Commissie is van groot belang. Om deze reden zijn in dit besluit hierover
regels opgenomen. Indien de Commissie op basis van haar werkzaamheden constateert dat de
schadeafhandelingsprocedure in de praktijk niet verloopt, zoals beschreven in het protocol, kan de
Commissie hier gevraagd en ongevraagd over adviseren aan de minister en vragen het protocol op
punten te wijzigen. De Commissie werkt in mandaat van de Minister van Economische Zaken en
Klimaat. De leden, het secretariaat en de door de Commissie ingeschakelde deskundigen mogen niet
door de Minister of anderen worden gestuurd. Daarom is bepaald dat de leden van de Commissie, het
secretariaat of de ingeschakelde deskundigen geen instructies vragen of krijgen over individuele
zaken. Dit is een belangrijke waarborg voor de onafhankelijkheid van de Commissie.
6. Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen
De besluiten die de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen neemt, zijn besluiten in de zin
van de Algemene wet bestuursrecht waartegen bezwaar en beroep openstaat. Kenmerk van bezwaar
is dat dit behandeld wordt door het bestuursorgaan dat in eerste instantie het besluit heeft genomen.
Om een grondige heroverweging van genomen besluiten te waarborgen, wordt de Tijdelijke commissie
advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen (hierna Commissie bezwaarschriften)
ingesteld. Deze commissie adviseert het bestuursorgaan over de behandeling van bezwaarschriften.
Her betreft hier een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.
Dit houdt onder meer in dat indien de beslissing op bezwaar afwijkt van het advies van de Commissie
bezwaarschriften, in de beslissing de reden voor die afwijking vermeld wordt en het advies met de
beslissing meegezonden wordt. Voor de Commissie bezwaarschriften gelden dezelfde regels met
betrekking tot werkwijze en onafhankelijkheid als voor de Tijdelijke commissie mijnbouwschade
Groningen. De ervaring en deskundigheid van de huidige arbiters bodembeweging past goed bij de
werkzaamheden van de Commissie bezwaarschriften. Deze wetenschap zal dan ook worden betrokken
bij de benoeming van deze leden door de Minister voor Rechtsbescherming.
7. Overgang van de oude naar de nieuwe situatie
Het oude schadeproces is op 31 maart jl. om 12.00 uur gesloten. Sinds die tijd zijn geen
schadegevallen meer afgehandeld. Wel zijn deze geregistreerd door het Centrum Veilig Wonen en is
de schade opgenomen. De Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen zal deze zaken van het
Centrum Veilig Wonen overnemen. Ook zal de Commissie zaken overnemen die in behandeling zijn bij
de Commissie bijzondere situaties en de arbiters bodembeweging. Het is niet de bedoeling dat de
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zaken weer van voor af aan worden opgepakt. Verrichte onderzoeken of genomen stappen zullen door
de Commissie worden meegenomen bij de verdere afhandeling.
8. Tot slot
De Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen en de Tijdelijke commissie advisering
bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen zullen functioneren totdat er, zoals aangekondigd in het
regeerakkoord 2017 – 2021, een schadefonds is ingericht onder onafhankelijke publieke regie. Met dit
besluit wordt een belangrijke eerste stap gezet op weg naar deze eindsituatie.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
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Van: Wouters, A.N. (Anita) <a.n.wouters@minezk.nl>
Verzonden: 25-1-2018
Aan: 10.2.e
@minez.nl>
Onderwerp: Re: Annotatie bestuurlijke stuurgroep

buitenreikwijdte
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10.2.e
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Wouters, A.N. (Anita)
vrijdag 26 januari 2018 13:14
10.2.e
)
Fwd: Agenda en stukken directeurenoverleg Groningen 29 januari 2018
DOMUS-#18015162-v1AGenda_interdepartementaal_directeuren_overleg_Gronin....docx; ATT00001.htm;
Bestuurlijke tafel_10Jan18_vf.pdf; ATT00002.htm; Bestuurlijke tafel_17Jan18
_vUPDATED.pdf; ATT00003.htm

Graag Ibabs
Begin doorgestuurd bericht:
Van: "10.2.e
@minez.nl>
Datum: 26 januari 2018 om 11:54:05 CET
Aan: 10.2.e

Onderwerp: Agenda en stukken directeurenoverleg Groningen 29 januari 2018
Beste allen,
Aanstaande maandag 29 januari vindt een directeurenoverleg Groningen Bovengronds plaats,
onder voorzitterschap van de project DG Groningen Bovengrond, mw. Anita Wouters.
Hierbij ontvangt u de agenda en enkele stukken ter informatie, behorende bij agendapunt 5,
Stand van zaken Groningenagenda Bovengrond. Dit betreft een tweetal presentaties aan de hand
waarvan bijeenkomsten van de Bestuurlijke Tafel zijn gestructureerd. Aan de hand van deze
stukken kunt u zich alvast een beeld vormen van de voorziene vormgeving en inhoudelijke
gespreksonderwerpen van het overleg tussen Rijk en regionale overheden dat de komende tijd zal
plaatsvinden.
Vriendelijke groet en graag tot maandag,

10.2.e
1

10.2.e
-------------------------------------------------------------Ministerie van Economische Zaken
Team Groningen Bovengronds
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC Den Haag|
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
M 06 - 10.2.e
minez.nl
--------------------------------------------------------------
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Groningenagenda
Bovengronds
Bestuurlijke tafel
10 JANUARI 2018

Agenda
-

Opdrachtformulering

5 min

Introductie deelnemers

5 min

Opzet organisatiestructuur

10 min

Spelregels

10 min

Opdrachten teams: doelen en eindproducten

30 min

Tijdslijnen en directe vervolgstappen

1
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Doelen van vandaag

1•

Vaststellen van de opdrachtformulering Groningenagenda
Bovengronds

2•

Delen van elkaars visie op succes en mogelijke obstakels

3•

Akkoord op opzet organisatiestructuur (excl. opzet sub-teams)

4•

Akkoord op spelregels die gedurende dit traject gelden

5•

Akkoord op hoofdlijnen voor opdrachten expertteams

6•

Vaststellen tijdslijnen en vervolgstappen

1. Nationaal Bestuurlijk Overleg ; 2. Bestuurlijke Stuurgroep; 3. Maatschappelijke Stuurgroep

Groningenagenda
Bovengronds vormt een
tijdelijke hulpconstructie
om de operatie in het
publieke domein te
trekken

Bestaande afspraken en
besturing (NBO1 , BS2 en
MS3) blijft van kracht

2
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Doelen van vandaag

1

Onze opdracht is het behalen van een akkoord
voor de Groningenagenda Bovengronds

Het bereiken van een akkoord tussen gemeenten, provincie en Rijk, in overleg met de
NCG en maatschappelijke partijen, voor de aanpak van Groningenagenda Bovengronds in
het publieke domein, dat leidt tot meer vertrouwen in de aanpak en zekerheid over de
uitkomst bij de bewoners van Groningen, waarin zijn vastgelegd...
• Een onafhankelijke, publieke schadeafhandeling (IM en schadefonds);
• Een toekomstvisie met korte en lange termijn baten voor Groningen;
• Een haalbare, versnelde aanpak voor een veilige versterking;

De
kernwoorden
zijn: inhoud,
besluiten en
resultaat

• Een heldere besturing en organisatie gebaseerd op wettelijke taken en bevoegdheden die
democratisch zijn gelegitimeerd
...voor 1 maart 2018, met een kostenoverzicht voor 1 april 2018

3
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Overeenstemming over een definitief schadeprotocol vóór 1 februari 2018

2

Introductie van deelnemers

Concept versie

Hoe ziet succes voor de deelnemers eruit?
(Waar) zien we obstakels om deze successen te behalen?

4
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Wie zitten er aan tafel (naam, positie)?

3
Concept versie

Besluiten worden genomen door bestuurlijke tafel,
op basis van input van expertteams
Bestuurlijke tafel

Ambtelijk secretariaat + BCG
(Inhoudelijke procesbegeleider)

Maatschappelijke partijen
(Adviseur)

Financiële functie
Update Minister over gemaakte afspraken van rol
en vertegenwoordiging

Schadeprotocol
(akkoord voor
1 februari 2018)

Instituut
Mijnbouwschade +
Schadefonds

Toekomstvisie
Regio

Versterkingsaanpak1

Besturing

Wet- en
regelgeving

Communicatie

Inhoudelijke expertteams

Functionele expertteams

(Voortdrijven eindproducten, schetsen dillema's, voorbereiden beslissingen)

(Ondersteunen inhoud, delen eenduidige informatie, verifiëren haalbaarheid)

1. Mogelijk opgedeeld in meerdere sub-teams

5

Copyright © 2018 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

NCG (Permanente adviseur)

(Besluiten)

3

Elk gremium heeft duidelijke rol en compositie

Concept versie

Bestuurlijke tafel
• Bepaalt trekkers, geeft opdrachten, verbindt uitkomsten van teams in akkoord en levert overkoepelende besluitvorming
• Bestaat uit Minister van EZK, Commissaris van de Koning van provincie Groningen en een bestuurlijke vertegenwoordiging uit de regio

Inhoudelijke expertteams
• Drijven voortgang inhoudelijke eindproducten, schetsen scenario's, bereiden dillema's en opties voor
• Bestaan uit experts geleverd door gemeenten, provincie, Rijk, NCG en maatschappelijke partijen, en externe deskundigen
Functionele expertteams
• Ondersteunen in eerste instantie inhoudelijke teams met uitwerking, in latere fase leveren zij overkoepelende producten
• Bestaan uit experts geleverd door gemeenten, provincie, Rijk, NCG en maatschappelijke partijen, en externe deskundigen
Inhoudelijke procesbegeleider
• Begeleidt het proces als onafhankelijk technisch voorzitter, drijft de uitwerking en scherpe formulering van de inhoudelijke
eindproducten, houdt de regie over de afhankelijkheden tussen de expertteams
• Bestaat uit ambtelijk secretariaat en BCG

Financiële functie
• Ondersteunt in eerste instantie inhoudelijke teams met uitwerking, en is in latere fase verantwoordelijk voor het maken van een
overzicht van het overkoepelende financiële kader (inclusief gevraagde bijdrage Rijk en regio)
• Bestaat uit financiële experts vanuit het Rijk en provincie
6
1. Groninger Gasberaad en de Groninger Bodembeweging
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Permanente adviesorganen
• Geven inschatting over draagvlak en uitwerking en delen unieke ervaring en expertise
• Een orgaan bestaande uit de NCG
• Een orgaan bestaande uit een vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties1

4
Concept versie

Duidelijke spelregels zijn essentieel voor vertrouwen

• De bestuurlijke tafel besluit op basis van de
door de expertteams voorgelegde dilemma's
en/of varianten, met als doelstelling elke
twee weken samen te komen
• Er wordt gesproken vanuit gelijkheid en
vertrouwen: iedereen kan vrijuit spreken en
er wordt naar elkaar geluisterd

• Elke bestuurder organiseert het eigen
representatieve mandaat
• We laten ons niet vertegenwoordigen aan
deze tafel
• We nemen tussentijdse/interne besluiten
zonder last en ruggenspraak met
uitzondering van besluiten over het
definitieve (deel)akkoord1
• We borgen continu het perspectief van de
bewoners van Groningen, en betrekken de
maatschappelijke organisaties actief
1. Via de volksvertegenwoordiging

Expertteams

Communicatie

• De verschillende expertteams krijgen
ieder een eigen trekker, gevuld door een
ervaren inhoudelijk expert, die we een
duidelijk mandaat geven om prioriteiten
te stellen en te escaleren naar
bestuurlijke tafel

• Alle partijen streven naar een
akkoord binnen een totaalpakket
voor Groningenagenda Bovengronds.
Er wordt dus pas gecommuniceerd
als hierover akkoord is van de
bestuurlijke tafel

• Voor elk expertteam is één lid van de
bestuurlijke tafel eindverantwoordelijk

• Er wordt direct en in het gremium
dat daarvoor geschikt is
gecommuniceerd (geen
briefwisselingen)

• Aan de expertteams wordt gesproken
vanuit expertise, niet vanuit belang.
Maatschappelijke organisaties kunnen
hun belangen behartigen op gezette
tijden aan de bestuurlijke tafel

• We kiezen een passende werkwijze om
in korte tijd resultaat te boeken
• Deelnemers zorgen voor voldoende
beschikbaarheid en escaleren naar
bestuurlijke tafel in geval zij niet
voldoende vrijgesteld kunnen worden

• Er wordt niet gecommuniceerd naar
de media door betrokken partijen,
alleen door een daarvoor ingericht
expertteam

7

Copyright © 2018 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Bestuurlijke tafel

5

Team 1
Schadeprotocol

Eindproducten

Concept versie

Een versneld proces om te komen tot een definitief schadeprotocol
vóór 1 februari 2018, op basis van de huidige informatie, zonder
additionele technisch reviews

Doel
Overeenstemming
over schadeprotocol
met NAM vóór 1
februari 2018,
inhoudelijk gedragen
door Rijk, provincie
en gemeenten, met
draagvlak over het
proces bij NCG en
maatschappelijke
partijen

Definitief schadeprotocol met NAM vóór 1 februari 2018,
inhoudelijk gedragen door Rijk, provincie en gemeenten, met
draagvlak over het proces bij NCG en maatschappelijke partijen,
inclusief duidelijkheid over methodiek en werkingsgebied
Noodzakelijke juridische en financiële arrangementen voor het
definitieve Schadeprotocol
Voor 1 februari
Na 1 februari

Continue updates met oog voor verdere kennisontwikkeling in de
toekomst op juridisch en technisch vlak
8
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Nu vast te leggen

5

Doel
Volledig operationeel
Instituut
Mijnbouwschade en
Schadefonds dat
financieel gedekt is
door arrangement
met NAM

Eindproducten

Overeenstemming over het plan van aanpak1 om te komen tot een
publiekrechtelijk schadeafhandeling proces voor bewoners (snelheid
en duidelijkheid voorop)
Advies NCG is om al te starten met praktische

voorbereidingen van de afhandeling schade en
het IM (huisvesting, werkplekken, ICT) i.v.m.
lange doorlooptijden hiervan

Voorstel tijdelijk proces en financieel arrangement
schadeafhandeling in de periode tussen akkoord Schadeprotocol
en operationeel Schadefonds (incl. eventueel voorlopige opzet IM)
Inrichting en operationalisering IM & Schadefonds (doel, scope,
besturing, werking op hoofdlijnen) als input voor wetsvoorstel, op
basis van financieel arrangement tussen Rijk en NAM/Olies
Voor eind maart
Na eind maart

Wetsvoorstel ter oprichting Instituut Mijnbouwschade en Schadefonds
Oprichting en concrete inrichting Instituut Mijnbouwschade en
Schadefonds
1. Plan van aanpak omvat: scope, proces, rollen, verantwoordelijkheden en tijdslijnen

9
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Team 2
Instituut
Mijnbouwschade
& Schadefonds

Concept versie

5

Team 3
Toekomstvisie
regio

Eindproducten

Concept versie

Overeenstemming over het plan van aanpak1 om visie op te stellen

Overeenstemming over bouwstenen voor inspirerende integrale
toekomstvisie voor de regio op basis van deze prioriteitsstelling, dat
voldoende beleidskaders biedt voor de versterkingsaanpak3
Noodzakelijke juridische en financiële arrangementen voor de visie
Voor eind maart
Na eind maart

Uitwerking van de inspirerende integrale toekomstvisie voor de
regio, met bijbehorend uitvoerings- en investeringsprogramma
(inclusief inrichting van besturing en aanwending regiofonds)

1. Plan van aanpak omvat: scope, proces, rollen, verantwoordelijkheden en tijdslijnen 2. Onder het meso en micro niveau valt ook
de stads- en dorpsvernieuwingsaanpak 3. De toekomstvisie zou rekening moeten houden met verschillende versterkingsscenario's,
variërend van geen versterking, licht, gemiddeld tot zwaar zodat geanticipeerd kan worden wat er voor nodig is om te komen tot een
plus in elke variant of een eventuele mix van die varianten.

10
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Doel
Toekomstvisie en
uitvoeringsprogramma
op drie schaalniveaus:
micro, meso en macro,
mede vanuit de
ambitie dat de
provincie koploper
wordt bij de
energietransitie

Voorstel voor focus van de toekomstvisie: prioriteitsstelling tussen
economische structuur versterking (macro) vs. lokale leefbaarheid
(meso en micro2)

5

Team 4
Versterkingsaanpak

Eindproducten

Concept versie

Overeenstemming over plan van aanpak1 om de vernieuwde
versterkingsaanpak op te stellen

Doel
Nieuwe publieke
versterkingsaanpak
met duidelijk
mandaat en
haalbare tijdslijnen
voor uitvoeringsorganisatie(s)

Nieuwe inclusieve en integrale publieke versterkingsaanpak op meso
en micro niveau2 die aansluit bij de toekomstvisie, inclusief:
• Geprotocolleerde aanpak per woningtype (inclusief toekomst
nieuwbouwregeling)
• Receptuur voor gebiedsgerichte aanpak
• Een marktbenadering
• Instrumentarium om de duurzaamheidsopgave mee te nemen
Noodzakelijke juridische en financiële arrangementen voor deze
nieuwe aanpak
Definitieve inrichting uitvoeringsorganisatie(s) met haalbare beoogde
tijdslijnen
Voor eind maart
1. Plan van aanpak omvat: scope, proces, rollen, verantwoordelijkheden en tijdslijnen 2. Onder het meso en micro niveau valt ook
de stads- en dorpsvernieuwingsaanpak
Note: Mogelijk wordt dit team opgedeeld in meerdere sub-teams

11
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Inzichtelijk maken hoe de huidige norm tot stand komt en welke
ontwikkelingen nog gewenst zijn voor specifieke sectoren

5

Team 5
Besturing

Eindproducten

Concept versie

Advisering en ondersteuning van de inhoudelijke teams m.b.t.
organisatie en besturings- consequenties in de periode totdat een
akkoord is bereikt
Voorstel verbetering (wettelijke) bevoegdheden en
verantwoordelijkheden provincie, gemeenten en eigenaren bij
versterkingsaanpak en toekomstvisie
In beeld brengen wat de consequenties zijn voor de gemeentelijke
organisaties van wat er in dit traject wordt afgesproken
Voor eind maart
Na eind maart

De geaccordeerde plannen binnen de inhoudelijke teams omzetten
in de organisatie en besturings- consequenties die voortvloeien uit:
• het Schadefonds en Instituut Mijnbouwschade
• de implementatie van de toekomstvisie
• de vernieuwde versterkingsaanpak
12
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Doel
Inrichten publiekrechtelijke besturing
Groningenagenda
Bovengronds gebaseerd
op wettelijke taken en
bevoegdheden die
democratisch is
gelegitimeerd

5

Doel
Omzetten van
plannen van de
inhoudelijke teams
naar wet- en
regelgeving

Eindproducten

Advisering en ondersteuning van de inhoudelijke teams m.b.t. weten regelgeving in de periode totdat een akkoord is bereikt
Voor eind maart
Na eind maart

De geaccordeerde plannen binnen de inhoudelijke teams omzetten
in de noodzakelijke wet- en regelgeving ten behoeve van:
• het Schadefonds en Instituut Mijnbouwschade
• de vernieuwde versterkingsaanpak in combinatie met
toekomstvisie

13
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Team 6
Wet- en
regelgeving

Concept versie

5

Doel
Heldere en tijdige
communicatie over
de voortgang en
uitkomsten van de
Groningenagenda
Bovengronds

Eindproducten

De geaccordeerde plannen binnen de inhoudelijke teams omzetten
naar eenduidige externe communicatie plannen ten behoeve van:
• het Schadeprotocol
• het Schadefonds en Instituut Mijnbouwschade
• de implementatie van de toekomstvisie
• de vernieuwde versterkingsaanpak
Voor eind maart
Na eind maart

Uitvoeren externe communicatie na akkoord voorstellen door
bestuurlijke tafel

14
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Team 7
Communicatie

Concept versie

Concept versie

Groningenagenda Bovengronds uitgevoerd in drie fases
22 jan

2 weken

~5 weken

1 mrt

23 mrt

~4 weken

Definitief akkoord

Akkoord op hoofdlijnen

Eerste maatregelen gerealiseerd

Eerst inhoudelijke afspraken

Kaderstelling
• Eerste bestuurlijke tafel voor •
opdrachten op hoofdlijnen,
spelregels, organisatieopzet
• Benoemen trekkers en met hen •
bemensen teams en verfijnen
opdracht en aanpak
•
• Procesaanpak en tijdslijnen
uiteenzetten per team
•
• Voorbereiden kick-off
•
expertteams
• Afstemmen schadeprotocol1
voor 1 februari

Kennis ophalen, risico's en dilemma's
identificeren, besluitvorming
voorbereiden per team
Support krijgen van functionele
expertteams
Eerste grove versie van inhoudelijke
resultaten per expertteam
Keuzes voor beslispunten uitwerken
Maken van inhoudelijke afspraken
maken over snelle maatregelen

Realisatie

• Verwerken feedback en besluiten van
de bestuurlijke tafel
• Uitwerken van gekozen scenario's en
voorbereiden finale besluiten van de
bestuurlijke tafel
• Uitwerken van financiele, wettelijke
en besturing overzichten door
functionele teams
• Uitwerken details stappenplan met
concrete maatregelen

_

Opdrachten en
eindproducten op
hoofdlijnen,
spelregels en opzet

Verfijning van
opdrachten

Richting geven aan
eerste dilemma's en
discussies inhoudelijke
expert teams

Finale richting
geven aan
inhoudelijke
expert teams

Richting geven aan
functionele expert teams
(financieel, besturing,
wetgeving)

Definitief
akkoord
behalen op
totaalpakket
15

1. Wordt in aparte sessies afgestemd; 2. Bestuurtafel
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Sessies
BT2

Activiteiten

Fases

8 jan

Vervolgstappen

Concept versie

• Benoemen trekkers en met hen bemensen expertteams en
verfijnen opdracht en aanpak

• Voorbereiden kick-off expertteams

• Afstemmen schadeprotocol1 voor 1 februari

16
1. Wordt in aparte sessies afgestemd
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• Procesaanpak en tijdslijnen uiteenzetten per team

The materials contained in this presentation are designed for the sole use by the board of directors or senior
management of the Client and solely for the limited purposes described in the presentation. The materials shall not be
copied or given to any person or entity other than the Client (“Third Party”) without the prior written consent of BCG.
These materials serve only as the focus for discussion; they are incomplete without the accompanying oral commentary
and may not be relied on as a stand-alone document. Further, Third Parties may not, and it is unreasonable for any
Third Party to, rely on these materials for any purpose whatsoever. To the fullest extent permitted by law (and except
to the extent otherwise agreed in a signed writing by BCG), BCG shall have no liability whatsoever to any Third Party,
and any Third Party hereby waives any rights and claims it may have at any time against BCG with regard to the
services, this presentation, or other materials, including the accuracy or completeness thereof. Receipt and review of
this document shall be deemed agreement with and consideration for the foregoing.
BCG does not provide fairness opinions or valuations of market transactions, and these materials should not be relied on
or construed as such. Further, the financial evaluations, projected market and financial information, and conclusions
contained in these materials are based upon standard valuation methodologies, are not definitive forecasts, and are not
guaranteed by BCG. BCG has used public and/or confidential data and assumptions provided to BCG by the Client.
BCG has not independently verified the data and assumptions used in these analyses. Changes in the underlying data or
operating assumptions will clearly impact the analyses and conclusions.
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The services and materials provided by The Boston Consulting Group (BCG) are subject to BCG's Standard Terms
(a copy of which is available upon request) or such other agreement as may have been previously executed by BCG.
BCG does not provide legal, accounting, or tax advice. The Client is responsible for obtaining independent advice
concerning these matters. This advice may affect the guidance given by BCG. Further, BCG has made no undertaking
to update these materials after the date hereof, notwithstanding that such information may become outdated
or inaccurate.

bcg.com

Groningenagenda
Bovengronds
Bestuurlijke tafel
17 JANUARI 2018

H
 uishoudelijke mededelingen

1
 0 min

Update tweede kamer debat

10 min

P
 roces maatschappelijke partijen

 0 min
3

S chadeprotocol

8
 0 min

O
 penstaande besluiten en acties vorige bijeenkomst

2
 0 min

Vervolgstappen

1
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Agenda

Agenda

 uishoudelijke mededelingen
H
Update tweede kamer debat

Proces maatschappelijke partijen
Schadeprotocol
Openstaande besluiten en acties bijeenkomst 10 jan
Appendix: deelnemers en vragen technisch en juridische review

5

Input expert team 1

Drie discussiepunten voor vandaag

Werkgebied
Optie om op korte termijn tot een protocol te komen
bestaande uit een aantal specifieke elementen

6
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Samenstelling expert team schadeprotocol

Input expert team 1

Om tot juiste samenstelling van het expert team te komen
worden twee opties voorgelegd aan de Bestuurlijke Tafel
H
 et expert team heeft niet de samenstelling die deze zou moeten hebben, aangezien er geen afvaardiging vanuit de
maatschappelijke organisaties aanwezig is1

1•

De leidraad van het expert team wordt expliciet uitgebreid tot het hele dossier schadeprotocol (overzicht
hiervan in het bijgevoegde document "00. startdocument schadeprotocol totaal"). Elementen uit al deze
documenten zullen door het expert team gebruikt worden om opties voor te bereiden ter besluitvorming aan de
Bestuurlijke Tafel. Het document "Concept schadeprotocol op basis van de vier pijlers van de regionale partijen"
(6 oktober 2017) maakt deel uit van dit dossier. Geen van de documenten uit het dossier is leidend.

2•

Uit te spreken dat de Bestuurlijke Tafel (en onderliggende expert teams) geen directe relatie met NAM
onderhoudt. Overleggen met NAM worden enkel door het Ministerie en de Minister van EZK gevoerd.

1. Huidige samenstelling expert team: 10.2.e
7
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Het is van groot belang om ook de maatschappelijke organisaties aan tafel te krijgen. Daarvoor adviseert het expert
team dat de Bestuurlijke Tafel de volgende twee opties overweegt:

Input expert team 1

Om het schadeprotocol in het publieke domein te trekken
moet er uiteindelijk akkoord komen op alle losse elementen
Ontstaan schade
en melding

Bepaling
procedure

Afhandelingsorgaan
(incl. één loket?)

Werkgebied1

Snelle procedure

Financiering

Uitgebreide procedure
Procedure van afhandeling
Splitsing o.b.v. snelle/volledige procedure
Opname (incl. nulmeting)

Grondslag

Besluit

Technische beoordelingsmethodiek

Bezwaar en beroep

Type vergoeding

Financiering
schadefonds
Regelingen
Immateriële schade
Complexe schade

Besturing

…2
Instellen organisatie
IM (ophanging)

Herijken
werkgebied

Inrichting schade inspecteurs/experts
(incl. rol CVW)

Instellen bestuur IM
(samenstelling)

Instellen
schadefonds

Herijken schadeprotocol
1. Incl. eventueel coulancegebied 2. Betreft regelingen m.b.t. de woningmarkt (gederfd woongenot, waardedalingsregeling,
proef koopinstrument, koopgarantieregeling), Commissie Bijzondere Situaties, Bedrijvenloket, Infra, Industrie

8
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Proces

Proces schademelder

Input expert team 1

Om op korte termijn tot een protocol te komen adviseert het
expert team om nu geen discussie te voeren over werkgebied
Ontstaan schade
en melding

Bepaling
procedure

Afhandelingsorgaan
(incl. één loket?)

Werkgebied1

Grondslag

Snelle procedure

Besluit

Financiering

Uitgebreide procedure
Om op korte termijn
tot een
schadeprotocol te komen
Procedure
vanuitgewerkt
afhandeling
Financiering
adviseert het expert team om nu geen discussie te voeren over
schadefonds
Splitsing o.b.v. snelle/volledige procedure
Bezwaar en beroep
de contouren van het werkingsgebied. Hiervoor is meer tijd
Regelingen
Opname
(incl.
nodig,
en er zal
ooknulmeting)
vanuit technisch en juridisch perspectief
Type vergoeding
waarschijnlijk
niet snel overeenstemming over ontstaan.
Technische
beoordelingsmethodiek
Immateriële schade
Complexe schade

Besturing

…2
Instellen organisatie
IM (ophanging)

Herijken
werkgebied

Inrichting schade inspecteurs/experts
(incl. rol CVW)

Instellen bestuur IM
(samenstelling)

Instellen
schadefonds

Herijken schadeprotocol
1. Incl. eventueel coulancegebied 2. Betreft regelingen m.b.t. de woningmarkt (gederfd woongenot, waardedalingsregeling,
proef koopinstrument, koopgarantieregeling), Commissie Bijzondere Situaties, Bedrijvenloket, Infra, Industrie

9
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Proces

Proces schademelder

Input expert team 1

Expert team ziet de optie om op korte termijn tot een
protocol te komen bestaande uit de volgende elementen
Proces schademelder

Besturing

Proces

1

Afhandelingsorgaan
(incl. één loket?)

Werkgebied1

Procedure van afhandeling
Splitsing o.b.v. snelle/volledige procedure
Opname (incl. nulmeting)

Grondslag

Besluit

Technische beoordelingsmethodiek

Bezwaar en beroep
5

Type vergoeding

Herijken
werkgebied

Inrichting schade inspecteurs/experts
(incl. rol CVW)

Financiering
schadefonds
Regelingen
Immateriële schade
Complexe schade

Tussenoplossing voor organisatie die schade beoordeelt en
vaststelt (inclusief aanstellen schade inspecteurs en – experts)

Instellen organisatie
IM (ophanging)

Financiering

Uitgebreide procedure
4

2

3

Snelle procedure

Bepaling
procedure

…2
Instellen bestuur IM
(samenstelling)

Instellen
schadefonds

Herijken schadeprotocol
1. Incl. eventueel coulancegebied 2. Betreft regelingen m.b.t. de woningmarkt (gederfd woongenot, waardedalingsregeling,
proef koopinstrument, koopgarantieregeling), Commissie Bijzondere Situaties, Bedrijvenloket, Infra, Industrie
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Ontstaan schade
en melding

Er lijkt een basis voor overeenstemming te
bestaan op een aantal elementen

Op resterende elementen kan expert team opties
uitwerken in overleg met de betrokken partijen

1

3

• Onafhankelijk Instituut Mijnbouwschade
• Eén loket voor schademelder: alle
schadesoorten worden behandeld door
AfhandelingsIM (ook immaterieel)
orgaan
(incl. één loket) • Richtlijn bijkomende kosten die voor
iedereen gelijk is en vaste
overlastvergoeding
2

Grondslag
4

Procedure van
afhandeling

Tussen-oplossing
voor organisatie • (Rechts)vorm
• Ophanging
die schade
beoordeelt en • Bemensing
vaststelt
4

Procedure van
afhandeling

• Grondslag is publiekrechtelijk
schadefonds (in overgangsfase privaat)
• Bij eerste opname altijd een 'nulmeting'
• Rol zaakbegeleider ten dienste van melder
• Verschillende procedures snelle/
eenvoudige vs. uitgebreide procedure
• Bij onenigheid altijd uitgebreide procedure

5

Type vergoeding

•
•
•
•

Procedure incl. splitsing snel/uitgebreid
Technische beoordelingsmethodiek
Contra-expertise
Rol van Arbiter Bodembeweging bij
bezwaar/beroep
• Adequate afhandeling van
schademeldingen van voor 1 april 2017
• Uitbetalingsopties
(herstel/herstelvergoeding)
11
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Input expert team 1

Vervolgstappen: opties voorbereiden voor Bestuurlijke Tafel 23 jan, o.a. op
basis van technisch en juridisch review
Bijeenkomsten
bestuurlijke
tafel

Besluiten welke elementen schadeprotocol in
akkoord moeten en waar overeenstemming,
onenigheid bestaat

Keuzes maken op door expertteam
voorbereidde scenario's, met
intentie op akkoord

Afspreken proces met maatschappelijke
partijen

Akkoord op hoofdlijnen van
communicatie

Besluiten schadeprotocol en
externe communicatie

M

D

W

D

V

Z

Z

M

D

W

D

V

Z

Z

M

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Expertteam bereidt
vragen en
knelpunten voor
Deskundigen
bereiden review voor

T
 echnisch
en juridisch
review

Expertteam werkt
dilemma's en opties
voor mogelijke
oplossingen uit

Expertteam bereidt
laatste opties
Schadeprotocol voor
Maatschappelijke partijen
krijgen kans om
zienswijze te formuleren

Proces met maatschappelijke organisaties nog in te voegen na afstemming maandag 15 januari
12
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Vervolgstappen

Agenda

 uishoudelijke mededelingen
H
Update tweede kamer debat

Proces maatschappelijke partijen
Schadeprotocol
Openstaande besluiten en acties bijeenkomst 10 jan
Appendix: deelnemers en vragen technisch en juridische review

13

Doel
Inrichten publiekrechtelijke besturing
Groningenagenda
Bovengronds gebaseerd
op wettelijke taken en
bevoegdheden die
democratisch is
gelegitimeerd

Eindproducten
Voorstel (wettelijke) bevoegdheden en verantwoordelijkheden
provincie, gemeenten en eigenaren bij versterkingsaanpak en
toekomstvisie
Overzicht van consequenties zijn voor de gemeentelijke
organisaties van wat er in dit traject wordt afgesproken
Voor eind maart
Na eind maart

De geaccordeerde plannen binnen de inhoudelijke teams omzetten
in de organisatie en besturings- consequenties die voortvloeien uit:
• het Schadefonds en Instituut Mijnbouwschade
• de implementatie van de toekomstvisie
• de vernieuwde versterkingsaanpak
14
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Team 5
Besturing

Doel
Omzetten van
plannen van de
inhoudelijke teams
naar wet- en
regelgeving

Eindproducten

Advisering en ondersteuning van de inhoudelijke teams m.b.t. weten regelgeving in de periode totdat een akkoord is bereikt
Voor eind maart
Na eind maart

De geaccordeerde plannen binnen de inhoudelijke teams omzetten
in de noodzakelijke wet- en regelgeving ten behoeve van:
• het Schadefonds en Instituut Mijnbouwschade
• de vernieuwde versterkingsaanpak in combinatie met
toekomstvisie

15
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Team 6
Wet- en
regelgeving

Eindproducten

Doel
Heldere en tijdige
communicatie over
de voortgang en
uitkomsten van de
Groningenagenda
Bovengronds

Extern communicatie plan voor besluiten rondom:
• het Schadeprotocol
• het Schadefonds en Instituut Mijnbouwschade
• de implementatie van de toekomstvisie
• de vernieuwde versterkingsaanpak
Voor eind maart
Na eind maart

Uitgevoerde externe communicatie na akkoord voorstellen door
bestuurlijke tafel

16
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Team 7
Communicatie

Besluit van bestuurlijke tafel: zijn we het eens met de
trekkers van expertteams1 en financiële functie?
Team 2. IM & Schadefonds
Team 3. Toekomstvisie
Team 4. Versterking

Trekker

10.2.e

Team 5. Besturing

Team 6. Wet- en regelgeving
Team 7. Communicatie
Financiële functie

1. Voor team 1: Schadeprotocol is Gerard Beukema (Gemeentes) als trekker reeds goedgekeurd door alle partijen

17
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Team

Onderwerp

Omschrijving

Actiehouder

Deadline

Maatschappelijke
organisaties

Uitwerken voorstel werkmodel maatschappelijke
organisaties

Ambtelijk secretariaat

Vandaag op
agenda

Trekkers Expertteams

Opmaken voorstel trekkers

Ambtelijk secretariaat

Vandaag op
agenda

Communicatie

Uitwerken extern communicatie protocol

Trekker Team 7

Volgende BT

Begroting organisatie
Groningenagenda
Bovengronds

In kaart brengen van kosten die gemaakt dienen te
worden voor het komen tot een akkoord op de
Groningenagenda Bovengronds

Ambtelijk secretariaat

Volgende BT

Nieuwe taak

18
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Uitstaande acties

Agenda

 uishoudelijke mededelingen
H
Update tweede kamer debat

Proces maatschappelijke partijen
Schadeprotocol
Openstaande besluiten en acties bijeenkomst 10 jan
Appendix: deelnemers en vragen technisch en juridische review

19

Technische commissie

Juridische commissie

10.2.e

10.2.e
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Deelnemers technische en juridische commissie

Let op: Deze vragen zijn opgesteld op basis van review schadeprotocol concept januari. Deze lijst wordt
nog aangevuld en aangepast na eventueel besluit bestuurlijke tafel voor uitbreiden startdossier

Specifieke vraagstelling(en) - technisch
Algemeen oordeel over het protocol vanuit technisch wetenschappelijke opzicht: welke verdere overwegingen
van technische aard dient het expert team mee te nemen in het voorbereiden van de besluitvorming?

Is het verstandig een zekerheidsmarge toe te voegen? Zo ja, zit dat dan in het aanpassen van die snelheden, of
in het toevoegen van een aantal kilometers (bijv. 5 of 10)?
Vanaf welke magnitude kan of moet een coulancegebied en/of effect op het werkingsgebied worden vastgesteld?
Waar zitten onzekerheden of aannames en hoe dient daarmee om worden gegaan?
Heeft het meerwaarde op de contour ‘tiltmeters’ te plaatsen om de contour te monitoren?

21
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In hoeverre zijn de snelheden van 2 mm/s (onderlegger werkingsgebied) en 10 mm/s (onderlegger
coulancegebied) wetenschappelijk en maatschappelijk acceptabel en te gebruiken als uitsluitingsgrond voor een
coulanceaanbod, dan wel überhaupt te gebruiken bij de afhandeling? (En zo nee, wat is dan de goede manier)?

Let op: Deze vragen zijn opgesteld op basis van review schadeprotocol concept januari. Deze lijst wordt
nog aangevuld en aangepast na eventueel besluit bestuurlijke tafel voor uitbreiden startdossier

Specifieke vraagstelling(en) - technisch
Technische beoordeling: Welke vraag moet worden beantwoord met het technisch onderzoek, indien de schade naar haar
aard schade is als gevolg van gaswinning:
• Kan er sprake zijn van schade uit het Groningenveld?
• Wat zijn de mogelijke oorzaken van de schade?
• Is aan te tonen dat de schade niet is veroorzaakt door gaswinning?
• Is uit te sluiten dat de gaswinning de schade heeft veroorzaakt?
En welke vraag moet worden beantwoord als de schade naar haar aard geen schade is als gevolg van gaswinning?
Is het juridisch haalbaar te stellen dat het werkingsgebied van het protocol het gebied zal zijn waar het bewijsvermoeden
geldt?
In hoeverre zijn de snelheden van 2 mm/s (onderlegger werkingsgebied) en 10 mm/s (onderlegger coulancegebied)
wetenschappelijk en juridisch acceptabel en te gebruiken als uitsluitingsgrond voor de coulanceregeling, dan wel
überhaupt te gebruiken bij de afhandeling?
Ligt de bewijslast en dus het bewijsrisico voldoende bij de juiste partij?
22
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Algemeen oordeel over het protocol vanuit juridisch opzicht: welke verdere overwegingen van juridische aard dient het
expert team mee te nemen in het voorbereiden van de besluitvorming?

The materials contained in this presentation are designed for the sole use by the board of directors or senior
management of the Client and solely for the limited purposes described in the presentation. The materials shall not be
copied or given to any person or entity other than the Client (“Third Party”) without the prior written consent of BCG.
These materials serve only as the focus for discussion; they are incomplete without the accompanying oral commentary
and may not be relied on as a stand-alone document. Further, Third Parties may not, and it is unreasonable for any
Third Party to, rely on these materials for any purpose whatsoever. To the fullest extent permitted by law (and except
to the extent otherwise agreed in a signed writing by BCG), BCG shall have no liability whatsoever to any Third Party,
and any Third Party hereby waives any rights and claims it may have at any time against BCG with regard to the
services, this presentation, or other materials, including the accuracy or completeness thereof. Receipt and review of
this document shall be deemed agreement with and consideration for the foregoing.
BCG does not provide fairness opinions or valuations of market transactions, and these materials should not be relied on
or construed as such. Further, the financial evaluations, projected market and financial information, and conclusions
contained in these materials are based upon standard valuation methodologies, are not definitive forecasts, and are not
guaranteed by BCG. BCG has used public and/or confidential data and assumptions provided to BCG by the Client.
BCG has not independently verified the data and assumptions used in these analyses. Changes in the underlying data or
operating assumptions will clearly impact the analyses and conclusions.
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The services and materials provided by The Boston Consulting Group (BCG) are subject to BCG's Standard Terms
(a copy of which is available upon request) or such other agreement as may have been previously executed by BCG.
BCG does not provide legal, accounting, or tax advice. The Client is responsible for obtaining independent advice
concerning these matters. This advice may affect the guidance given by BCG. Further, BCG has made no undertaking
to update these materials after the date hereof, notwithstanding that such information may become outdated
or inaccurate.

bcg.com
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Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Regio
Behandeld door

10.2.e

@minez.nl
Datum
26 januari 2018
Kenmerk
DGBI-DR / 18015162
Bijlage(n)
Omschrijving
Voorzitter

interdepartementaal directeuren overleg Groningen
Bovengronds
Anita Wouters

Notulist

10.2.e

Vergaderdatum en -tijd

29 januari 2018, 15.30 uur - 16.30 uur

Locatie

Ministerie van EZK, Tinbergenzaal 52 - gang C Zuid 4

1. Opening en mededelingen

2. Terugkoppeling Bestuurlijke Stuurgroep NCG 25 januari 2018

3. Overige NCG-actualiteiten

4. Stand van zaken nieuw schadeprotocol

5. Stand van zaken Groningenagenda Bovengrond

6. Rondvraag en sluiting

Pagina 1 van 1

buitenreikwijdte

17

Goedemiddag,
buitenreikwijdte
Agenda

1. Schadeprotocol, proces Groningen Bovengronds (zie bijlage 2)
2. buitenreikwijdte

buitenreikwijdte

1

buitenreikwijdte

2

N.B. betreft interne voornemens, voorlopig niet extern deelbaar

17a

Overzicht belangrijkste acties en besluitvorming voor Groningen 1ste kwartaal
januari

februari

Onderwerp

Week 5

Winningsniveau

1 feb krijgen
adviezen SodM
en GTS

Bovengronds

1 feb bereiken
akkoord op
schadeprotocol

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

april

Week 11

Week 12

Week 13

buitenreikwijdte

5 mrt bereiken 15 mrt
akkoord op
verzenden VJN
plannen2
beleidsbrief

31 mrt bereiken
akkoord financiën,
besturing

buitenreikwijdte

9 feb
Ministerraad
1. Idealiter inclusief voorkeursscenario; 2. Betreft toekomstvisie, versterkingsaanpak, IM & schadefonds; 3. 10.2.e

 1 mrt
2
S G overleg

23 mrt 29 maart
BWO
Ministerraad
Groningen

1

Copyright © 2017 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

Gasgebouw

Week 6

maart

Achtergrond: enkele afhankelijkheden tussen eindproducten Groningen

1. Staatstoezicht op de Mijnen; 2. Gasunie Transport Services; 3. Maatregelen voor vervanging gas, zoals stikstoffabriek; 4. Schade en versterken

2
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buitenreikwijdte

17b
Mandaat Minister van Economische Zaken en Klimaat | onderhandelingen Groningen
[Laatste PM’s worden de komende dagen ingevuld en verwerkt in de versie t.b.v. RFEZIL en MR]
1. Aanleiding
In de periode van 12 februari tot eind maart 2018 zullen op twee verschillende tafels
onderhandelingen gevoerd worden over Groningen:
buitenreikwijdte

2) gesprekken met de regio over de inrichting van schadeherstel, versterking en
toekomstperspectief.
buitenreikwijdte

2. buitenreikwijdte

.
1

c. Inhoudelijke onderwerpen
buitenreikwijdte

II. Publieke verantwoordelijkheid schade en versterken
 De Staat neemt publieke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van schade en versterking
(door oprichting van één of twee fondsen/ZBO-en; precieze invulling wordt nader verkend).
 De publiekrechtelijke entiteiten zullen exclusief (i.e. met uitsluiting van de gang naar de
civiele rechter) worden belast met de taken die verband houden met resp.
schadeafhandeling en uitvoering van de versterking. De beslissing over de toekenning van
schadevergoeding of schadeherstel zal door een onafhankelijke commissie worden
genomen. NAM, Shell en Exxon hebben verder geen enkele bemoeienis met de uitvoering of
inrichting van schadeherstel en versterking.
III. Financiële verplichtingen NAM
 Geborgd moet worden dat NAM, gelet op haar aansprakelijkheid als exploitant, altijd,
onafhankelijk van winningsniveau of onverwachte gebeurtenis, blijft betalen voor:
o alle vormen van schade (onder meer fysieke schade, immateriële schade en
waardedaling)
o de versterking van gebouwen

2

o


het opruimen van de installaties als gevolg van de verminderde dan wel beëindigde
winning.

buitenreikwijdte

V. buitenreikwijdte
.

3



buitenreikwijdte

d. Inrichting proces en organisatie
buitenreikwijdte

e. Onderhandelingsstrategie
buitenreikwijdte

buitenreikwijdte

3. Mandaat gesprekken regio
a. Algemeen
De gaswinning leidt tot aardbevingen en aardbevingen leiden tot schade in Groningen. Die schade
moet worden vergoed of hersteld. Daarvoor wordt op korte termijn de Tijdelijke commissie
mijnbouwschade Groningen opgericht die het schadeprotocol zal uitvoeren. Hier heeft onlangs
besluitvorming over plaatsgevonden in de Ministerraad. Voor de langere termijn zal deze Commissie
opgaan in een publiekrechtelijk ingericht Schadefonds Groningen.
Daarnaast is het noodzakelijk dat gebouwen in Groningen worden versterkt om te voldoen aan de
Meijdam-norm. Primaire doel van de versterkingsopgave is het waarborgen van de veiligheid van de
Groningers. Momenteel wordt de versterkingsopgave uitgevoerd onder publieke regie van de
Nationaal Coördinator Groningen, maar onder de verantwoordelijkheid van NAM. Het voornemen is
om de uitvoering van de versterkingsopgave onder publieke verantwoordelijkheid in te richten.
Daartoe zal een publiekrechtelijke entiteit moeten worden opgericht.
Ten slotte heeft de gaswinning diepe sporen getrokken in Groningen. Groningen moet weer een
toekomstperspectief worden geboden. Met de regionale bestuurders sluit het Rijk een ‘tripartiet
bestuursakkoord’ voor een investeringsprogramma gericht op versterking van de economische
structuur, in het bijzonder gericht op een prominente rol van de Regio in verduurzaming in
combinatie met versterking en de energietransitie.
b. Inrichting en doel van gesprekken
In de komende maanden zullen gesprekken met de regio worden gevoerd over de inrichting van de
schadeafhandeling, de versterking en het toekomstperspectief. Het streven is om voor 31 maart
2018 met de regio tot een gezamenlijke lijn te komen. De gesprekken worden gevoerd aan een
bestuurlijke tafel, waarbij de minister van EZK als dossierhouder het Rijk vertegenwoordigt; de
minister van BZK voor zover het ruimtelijke opgaven en bestuurlijke verhoudingen betreft en de
minister voor Rechtsbescherming voor het Besluit Mijnbouwschade Groningen. De provincie en
gemeenten worden vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning, twee gedeputeerden en
één burgemeester en één wethouder. Het proces wordt begeleid door de Boston Consulting Group.
Doel is om, conform het Regeerakkoord, schadebeoordeling, schadeafhandeling, en aanvullend ook
de versterkingsoperatie volledig in publiek domein te brengen, zodat bewoners, provincie en
gemeenten geen zaken meer hoeven te doen met de NAM. Om dit te realiseren zijn afspraken met
de NAM en haar aandeelhouders voor de voeding nodig als onderdeel van een bredere
onderhandeling over de toekomst van het gasgebouw. Op deze manier worden de gesprekken met
de regio niet belast met de aanwezigheid van de NAM aan tafel en diens akkoordbevinding.
c. Toelichting versterken
Op het gebied van versterken zijn er diverse fundamentele knelpunten die in het overleg tussen Rijk
en regiobestuurders opgelost zullen moeten worden. Provincie en gemeenten geven aan naar een
andere rolverdeling toe te willen, omdat zij nu geen eigenaarschap voelen over het
versterkingsproces dat op hun grondgebied plaatsvindt.
Daarnaast is er een groeiend ongemak bij het ervaren gebrek aan regie over de eigen regio, wat
deels te verklaren is uit de technische benadering van het versterken.
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Ten slotte zijn de enkel met de versterking gepaard gaande kosten extreem hoog (nog zonder
additionele beleidswensen als verduurzaming); die kosten moeten naar beneden door middel van
een gefocust programma en een andere benadering.
EZK en BZK zijn samen met de regio een traject gestart (governance bovengronds) waar wordt
bezien hoe de besluitvorming omtrent de aanpak van de gevolgen van bodembeweging moet
worden ingericht. Een nieuwe manier van samenwerken bij de aansturing van de versterkingsopgave
vormt hier een hoofdonderdeel van.
Het Rijk gaat het overleg met de bestuurlijke en maatschappelijke regionale partijen in met de
volgende uitgangspunten:
▪

Ondersteuning bieden aan de Regio op het gebied van het ontwikkelen van een concreet
toekomstperspectief voor dorp, wijk of straat;

▪

De versterkingswerkzaamheden moeten er op gericht zijn om panden binnen 5 jaar na
inspectie op norm te brengen en indien mogelijk kunnen deze worden gecombineerd met
werkzaamheden die gericht zijn op verduurzaming en economische structuurversterking.

▪

Inzetten op een meer praktische benadering van het toepassen van de norm en het
normeringskader. Met name bij erfgoed zou dit een oplossing kunnen bieden voor situaties
waarin strikte toepassing bij versterking tot aantasting van monumenten zou kunnen leiden.
In de huidige situatie voert de NCG publieke regie op de afhandeling van schade en de
versterkingsoperatie die door private partijen (NAM en CVW) worden uitgevoerd. Afhankelijk van de
te maken afspraken over de governance van de drie hoofdonderwerpen wordt bezien welke rol de
NCG in de bovengeschetste veranderende omgeving op de langere termijn dient te vervullen.
buitenreikwijdte

.
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Mandaat wordt gevraagd voor het volgende:
I. buitenreikwijdte

II. Ruimhartigheid voor schade en ruimte ten behoeve van de uitvoering van de versterkingsopgave
 buitenreikwijdte
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buitenreikwijdte

buitenreikwijdte

---
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buitenreikwijdte
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buitenreikwijdte

buitenreikwijdte
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Van: Wouters, A.N. (Anita) a.n.wouters@minezk.nl
Verzonden: 26-1-2018
Aan: 10.2.e
@minez.nl
CC:10.2.e
minez.nl>; 10.2.e
s@minez.nl
Onderwerp: Re: Redeneerlijn indien maatschappelijke organisaties afhaken
Hoofdlijn prima maar zou het niet hebben over gloednieuwe organisatie als we juist ervaren publieke
organisatie inzetten voor de uitvoering. Ook de tijdelijkheid daarvan aangeven omdat we aan de
bestuurlijke tafel nog afspraken gaan maken over de definitieve governance voor Groningen agenda.
Overigens is scenario dat een van de twee organisaties afhaakt ook niet denkbeeldig dus daarvoor
Pm ook variant nodig.
Groet,
Anita
Op 26 jan. 2018 om 19:16 heeft 10.2.e
geschreven:

@minez.nl> het volgende

Beste 10.2.e

De minister gaf vanmorgen aan dat hij een redeneerlijn achter de hand wil hebben voor het geval de
maatschappelijke organisaties alsnog afhaken.
Kunnen jullie je vinden in onderstaande lijn? (11.1
.

Groet, 10.2.e

Redeneerlijn indien maatschappelijke organisaties afhaken:
•
De afgelopen weken intensieve gesprekken gevoerd met zowel de regiobestuurders als de
maatschappelijke organisaties over de totstandkoming van een nieuw schadeprotocol.
•
De opdracht vanuit de regio was duidelijk:
o Snel een protocol; schade-afhandeling ligt immers al stil sinds maart
o NAM uit het systeem
o Onafhankelijke beoordeling van schadeclaims
o Staat moet verantwoordelijkheid nemen
•
Op tafel ligt een schadeprotocol dat aan deze eisen voldoet.
•
Bovendien staat er een gloednieuwe organisatie in de startblokken om direct de
schadeafwikkeling onafhankelijk en voortvarend ter hand te nemen.
•
•
•
•

Regiobestuur en minister betreuren dat maatschappelijke organisaties zich op het
allerlaatste moment toch niet achter dit protocol scharen.
Wij zijn ervan overtuigd dat met dit protocol is voldaan aan de uitgangspunten van de regio
Bovendien kunnen Groningers dankzij de volledig publieke inrichting van dit stelsel rekenen
op maximale waarborgen.
Dat is ook de reden dat regiobestuur en minister gezamenlijk hebben besloten nu toch het
protocol vast te stellen en de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen in te stellen.

•

Regiobestuur en minister vinden het onverantwoord om Groningers met schade nog langer
te laten wachten.

•

Met de instelling van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen zal de
schadeafwikkeling onafhankelijk van de NAM plaatsvinden.
De Commissie wordt ondersteund door een professionele organisatie en kan zich laten
bijstaan door de noodzakelijk geachte expertise.
De publieke inrichting zorgt voor betrouwbare besluitvorming en adequate en
laagdrempelige rechtsbescherming.
Hiermee wordt recht gedaan aan de Groningers.

•
•
•
•
•
•

De instelling van de tijdelijke commissie loopt vooruit op de komst van een onafhankelijk
schadefonds zoals aangekondigd in het regeerakkoord.
Ook bij de totstandkoming van dit onafhankelijke schadefonds zullen minister en
regiobestuur nauw samenwerken.
Minister en regiobestuur zullen daarbij opnieuw ook de hand uitsteken naar de
maatschappelijke organisaties om mee te praten.

10.2.e

..........................................
Directie Communicatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
..........................................
+31 10.2.e
@minez.nl
www.rijksoverheid.nl

10.2.e

, namens het ambtelijk secretariaat

_________________________________________________________________________________________________

10.2.e

THE BOSTON CONSULTING GROUP
Tel. +3110.2.e
▪ Mobile +31 6 10.2.e
_________________________________________________________________________________________________

The Boston Consulting Group B.V.
Commercial Register Amsterdam 31040324
This e‐mail message may contain confidential and/or privileged information. If you are not an addressee or
otherwise authorized to receive this message, you should not use, copy, disclose or take any action based on
this e‐mail or any information contained in the message. If you have received this material in error, please
advise the sender immediately by reply e‐mail and delete this message. Thank you.
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10.2.e
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Wouters, A.N. (Anita)
zaterdag 27 januari 2018 19:07

10.2.e

Fwd: Documenten ter voorbereiding bestuurlijke tafel 29 januari
Input expertteam schadeprotocol voor 26Jan18.pdf; ATT00001.htm; Concept Besluit
mijnbouwschade Groningen 27Jan18.pdf; ATT00002.htm; Terugkoppeling juridische commissie
schadeprotocol 25Jan18.pdf; ATT00003.htm

buitenreikwijdte

Van: 10.2.e

Onderwerp: Documenten ter voorbereiding bestuurlijke tafel 29 januari
Beste leden en gasten van de bestuurlijke tafel,
Bijgevoegd een aantal documenten ter voorbereiding van de bestuurlijke tafel op maandag 29
januari
 Concept besluit mijnbouwschade Groningen: de laatste versie van het concept besluit en
concept schadeprotocol, waarin zo goed mogelijk de aangeleverde input van deze week,
vanuit het expertteam, de juridische en technische reviews, zijn verwerkt
 Input expertteam schadeprotocol: eenduidige adviezen en punten ter bespreking voor het
concept schadeprotocol
 Terugkoppeling juridische commissie: overzicht van vragen en antwoorden besproken
tijdens de juridische review op donderdag 25 januari
Wij zouden jullie willen vragen om de, in uw ogen, belangrijkste punten ter bespreking met
betrekking tot het concept besluit en schadeprotocol morgen voor 18.00 met mij te delen. Op basis
van deze input zullen wij een agenda en discussie document opstellen en met deze groep delen voor
maandagmorgen, met als doel de bijeenkomst van maandag zo gestructureerd en vlot mogelijk te
laten verlopen.
Met vriendelijke groet,
1

10.2.e

, namens het ambtelijk secretariaat

_________________________________________________________________________________________________

10.2.e

THE BOSTON CONSULTING GROUP
Tel. +31 6 10.2.e
▪ Mobile +31 6 10.2.e
_________________________________________________________________________________________________

The Boston Consulting Group B.V.
Commercial Register Amsterdam 31040324
This e‐mail message may contain confidential and/or privileged information. If you are not an addressee or
otherwise authorized to receive this message, you should not use, copy, disclose or take any action based on
this e‐mail or any information contained in the message. If you have received this material in error, please
advise the sender immediately by reply e‐mail and delete this message. Thank you.
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Concept d.d. 27-01-2018, 16:00 uur

VOORWOORD:
Op 17 januari 2018 is door de bestuurlijke tafel ruimte geboden aan de Minister van Economische
Zaken en Klimaat om een voorzet te doen voor een nieuw schadeprotocol. Deze voorzet zou moeten
worden gestoeld op het publiekrecht, zodat het is omgeven met de rechtstatelijke waarborgen die
daar onlosmakelijk mee samenhangen. Op 23 januari 2018 heeft de bestuurlijke tafel een eerste
versie besproken. Het commentaar dat is geleverd en de gesprekken die het expert team nadien over
het schadeprotocol heeft gevoerd hebben geleid tot het voorliggende stuk.
Met de gekozen publiekrechtelijke opzet van een tijdelijke commissie en het schadeprotocol wordt de
basis gelegd voor een onafhankelijke schade-afhandeling waarvoor de Minister van Economische
Zaken en Klimaat samen met de Minister voor Rechtsbescherming enkel systeemverantwoordelijkheid
draagt. Dit vooruitlopend op een situatie waarin een onafhankelijk schadefonds de aanvragen om
schade exclusief zal behandelen. Schade-afhandeling zal, met de instelling van de Tijdelijke commissie
mijnbouwschade Groningen (hierna: Commissie), onafhankelijk van NAM plaatsvinden. Hiermee is
invulling gegeven aan een belangrijke wens van alle betrokkenen. De Commissie zal ondersteund
worden door een professionele organisatie en kan zich laten bijstaan door de noodzakelijk geachte
expertise. Bestuursrechtelijke kaders (o.a. de Algemene wet bestuursrecht) staan borg voor
betrouwbare besluitvorming en adequate en laagdrempelige rechtsbescherming.
Bij het opstellen van dit document is dankbaar gebruik gemaakt van de stukken die door de
verschillende partijen die aan de bestuurstafel zitting nemen, zijn ingebracht. Deze stukken bevatten
concrete voorstellen over hoe de afhandeling van de schade zou moeten worden ingericht. Al deze
stukken zijn gelijkelijk betrokken bij het opstellen van dit concept. Bij het opstellen van deze voorzet
is uitgegaan van een volledig op het publiekrecht gestoelde regeling. Bij besluiten die in het kader van
het publiekrecht worden genomen, geldt voor alle stappen in het proces regels vanuit de Algemene
wet bestuursrecht. Deze regels hebben in essentie tot doel om voor een evenwichtige verhouding te
zorgen tussen het bestuursorgaan dat besluiten neemt en de burger of het bedrijf als ontvanger van
deze besluiten. Voor het bestuursorgaan dat besluiten neemt, gelden vanuit het publiekrecht regels
over een zorgvuldige voorbereiding van besluiten, waarbij de mening van de belanghebbende goed
moet worden betrokken, regels over de wijze waarop het bestuursorgaan deskundigen betrekt en over
de manier waarop de aanvrager bij het oordeel van deze deskundigen wordt betrokken, als ook regels
over bezwaar bij het bestuursorgaan en beroep bij de rechter (deze regels hebben betrekking op de
processtap die de arbiter nu vervult). Verder is een belangrijk verschil tussen het privaatrechtelijke en
het publiekrechtelijke regime de mate waarin vertrouwen in de uitvoerende organisatie mag worden
verondersteld. Dit vertrouwen moet uit de aard van deze organisatie hoog zijn. Een onafhankelijke
organisatie belasten met een publieke taak dient daarom gepaard te gaan met een zekere
beleidsvrijheid voor die organisatie. Beleidsvrijheid die niet alleen recht doet aan de aard van de
opdracht waarmee de organisatie wordt belast, maar ook aan de waarborgen waarmee de
besluitvorming van deze organisatie is omkleed, met als basis de Algemene wet bestuursrecht. Voor
sommige onderdelen van het schadeprotocol is daarom bewust gekozen voor kaders met een hoger
abstractieniveau. Concreet betekent dit dat het aan de Commissie wordt overgelaten welke procedure
het wenst in te richten om, met inachtneming van de kernprincipes van het schadeprotocol, tot
effectieve schadeafhandeling te komen.
Draagvlak voor het nieuwe schadeprotocol is van groot belang. Alleen met een breed draagvlak voor
het Protocol is het mogelijk om het vertrouwen van burgers in de overheid te herstellen. Het is dan
ook hoopgevend dat hard en eendrachtig door bestuurders en maatschappelijke organisaties is
gewerkt aan het schadeprotocol. Een schadeprotocol waarin de Staat ruimhartig haar
verantwoordelijkheid neemt, dat voorziet in rechtvaardige en onafhankelijke schade-afhandeling met
1

oog voor de menselijke maat. De inzet van het onderhavige stuk is om overeenstemming te bereiken
met alle betrokken partijen en het schadeprotocol daarmee te voorzien van een brede basis. Na de
gesprekken die afgelopen week zijn gevoerd lijkt deze overeenstemming binnen handbereik.
Overeenstemming die onmisbaar is om de mooie woorden om te gaan zetten in de daden waar vele
burgers al te lang op wachten.
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Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, in overeenstemming met de
Minister voor Rechtsbescherming, tot vaststelling van het Protocol mijnbouwschade
Groningen en tot instelling van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen en van
de Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen (Besluit
mijnbouwschade Groningen)
De Minister van Economische Zaken en Klimaat, in overeenstemming met de Minister voor
Rechtsbescherming;
Gelet op artikel 4:81 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, eerste lid,
van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;
Besluit:
I. Algemeen
Artikel 1
In dit besluit en de hierbij behorende bijlagen wordt verstaan onder:
- Commissie: de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen, bedoeld in artikel 3;
- Commissie advisering bezwaarschriften: de Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften
mijnbouwschade Groningen, bedoeld in artikel 9;
- gebouwen en werken: gebouwen en werken met uitzondering van:
a. industriegebouwen zoals gebouwen voor de vervaardiging van chemische producten;
b. infrastructurele werken zoals openbare wegen, openbare bruggen, openbare riolering, dijken en
netten als bedoeld in artikel 1 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 1 van de Gaswet;
- schade:
a. fysieke schade aan gebouwen en werken die is ontstaan als gevolg van beweging van de bodem als
gevolg van de aanleg of de exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit
het Groningenveld en de gasopslag Norg, en
b. materiële schade die het gevolg is van deze fysieke schade;
- Protocol: het Protocol mijnbouwschade Groningen, bedoeld in artikel 2;
- vergunninghouder: de houder van de bij koninklijk besluit van 30 mei 1963, nr. 39 (Stcrt. 126)
verleende winningsvergunning en de houder van de opslagvergunning voor de gasopslag Norg.
II. Protocol mijnbouwschade Groningen
Artikel 2
Er is een Protocol mijnbouwschade Groningen voor de afwikkeling van aanvragen tot vergoeding van
schade. Dit protocol is opgenomen in bijlage 1.
III. Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen
Artikel 3
1. Er is een Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen, die bestaat uit drie deelcommissies:
a. de deelcommissie mijnbouwschade,
b. de deelcommissie bijzondere situaties, en
c. de deelcommissie bezwaar.
2. De deelcommissie mijnbouwschade heeft tot taak te besluiten op aanvragen tot vergoeding van
schade en overlastvergoeding als bedoeld in bijlage 2.
3. De deelcommissie bijzondere situaties heeft tot taak het behandelen van verzoeken van personen
voor hulp in bijzondere situaties naar aanleiding van schade.
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4. De deelcommissie bezwaar heeft tot taak het nemen van beslissingen op bezwaar tegen besluiten
als bedoeld in het tweede en derde lid.
5. De Commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.
6. De Commissie kan aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat aanbevelingen doen die zij
wenselijk acht met het oog op een doelmatige en voortvarende uitvoering van haar taken.
7. De Minister van Economische Zaken en Klimaat stelt personeel en huisvesting ter beschikking aan
de Commissie.
8. Aan de voorzitter van de deelcommissie mijnbouwschade, van de deelcommissie bijzondere
situaties en van de deelcommissie bezwaar wordt elk voor zich mandaat, volmacht en machtiging
verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden
met de in het tweede lid bedoelde taken. De voorzitters kunnen, ieder voor zijn werkterrein,
ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan hun plaatsvervangers.
Artikel 4
1. Elke deelcommissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en ten minste twee andere leden.
2. De voorzitter van de deelcommissie mijnbouwschade is tevens voorzitter van de Commissie.
3. De voorzitter en de andere leden worden door de Minister voor Rechtsbescherming benoemd voor
een termijn van twee jaar. De voorzitter en de andere leden kunnen door de Minister voor
Rechtsbescherming worden geschorst en ontslagen.
4. Aan de voorzitter van de Commissie bezwaar wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend
voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met
taken van organisatorische aard.
Artikel 5
1. Aan een voorzitter wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal
wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren
1984 en de arbeidsduurfactor jaarlijks wordt vastgesteld.
2. Aan de andere leden wordt, ieder voor zich, een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de
salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke
Rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor jaarlijks wordt vastgesteld.
Artikel 6
1. De Commissie stelt haar eigen werkwijze vast met inachtneming van het Protocol en maakt deze
werkwijze bekend.
2. Door de vaststelling van verschillende procedures voor verschillende gevallen streeft de Commissie
naar een korte doorlooptijd, naar beheersbare proceskosten en naar de benodigde inhoudelijke
zorgvuldigheid. De Commissie onderbouwt haar keuzes en legt hierover eens per jaar verantwoording
af als bedoeld in artikel 8.
3. De Commissie baseert de procedures op de opgetreden bodembeweging, de aard of de omvang van
de schade dan wel een combinatie hiervan, een en ander steeds met inachtneming van het belang van
veiligheid van gebouwen en werken.
4. De werkwijze omvat een prioritering van de te behandelen zaken met als uitgangspunt dat zo veel
mogelijk zaken zo snel mogelijk afgehandeld kunnen worden.
5. De werkwijze omvat voorts de wijze waarop onderzoek wordt verricht, de kwaliteitseisen die
gesteld worden aan de door de Commissie ingeschakelde deskundigen, de werkwijze van de
deskundigen en de vergoeding van hun kosten.
Artikel 7
1. De leden van de Commissie, het aan haar ter beschikking gestelde personeel en de door de
Commissie ingeschakelde deskundigen verlangen of ontvangen geen instructies van derden die op een
individuele zaak betrekking hebben.
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2. De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als
vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.
Artikel 8
1. De Commissie brengt periodiek en in elk geval een maal per jaar aan de Minister van Economische
Zaken en Klimaat een verslag uit over haar werkzaamheden van het afgelopen jaar. In dit verslag
wordt in elk geval aandacht besteed aan de door de Commissie gehanteerde werkwijze, procedures en
beoordelingsmethodiek.
2. De Commissie verstrekt desgevraagd aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat de voor
de uitoefening van haar taken benodigde inlichtingen. De Minister voor Economische Zaken en Klimaat
kan, voor zover dat voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig is, inzage vorderen van
zakelijke gegevens en bescheiden.
3. Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Commissie geschiedt op
overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De bescheiden
worden na beëindiging van de werkzaamheden van de Commissie bewaard in het archief van dat
ministerie.
IV. Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen
Artikel 9
1. Er is een Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen.
2. De Commissie advisering bezwaarschriften heeft tot taak de deelcommissie bezwaar te adviseren
over te nemen beslissingen op bezwaar in verband met besluiten als bedoeld in artikel 3, tweede en
derde lid.
Artikel 10
1. De Commissie advisering bezwaarschriften bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en ten minste
twee andere leden.
2. De artikelen 3, vijfde en zesde lid, 4, derde lid, 5, 6, eerste lid, 7 en 8, derde lid, zijn van
overeenkomstige toepassing.
V. Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 11
1. Schademeldingen die in de periode 31 maart 2017 tot de datum van inwerkingtreding van dit
besluit zijn voorgelegd aan het Centrum Veilig Wonen en bij het Centrum in behandeling zijn, worden
geacht een aanvraag tot vergoeding van schade als bedoeld in artikel 2 te zijn.
2. De Commissie neemt de zaken bedoeld in het eerste lid over in de staat waarin deze zich bevinden.
Artikel 12
1. Het besluit van de Minister van Economische Zaken van 22 april 2016, nr. WJZ/16042425, tot
instelling van de Commissie bijzondere situaties (Instellingsbesluit Commissie bijzondere situaties)
wordt ingetrokken.
2. Zaken die in behandeling zijn bij de Commissie bijzondere situaties worden overgenomen door de
Commissie in de staat waarin zij zich bevinden.
Artikel 13
Op geschillen die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit door de Raad van Arbiters
Bodembeweging in behandeling zijn genomen, doet de Raad van Arbiters Bodembeweging uitspraak
tenzij de geschilbeslechtingsprocedure door de eigenaar wordt beëindigd volgens de procedure van
artikel 16 van het Reglement arbiter bodembeweging. In dat geval kan voor hetzelfde geschil een
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aanvraag worden ingediend bij de Commissie. De Commissie behandelt deze aanvraag met
inachtneming van de reeds in de geschilbeslechtingsprocedure gewisselde stukken.
Artikel 14
Vooruitlopend op de vaststelling van een werkwijze van de Commissie als bedoeld in artikel 6, kan de
Commissie reeds aanvragen behandelen waarvan eenvoudig is vast te stellen dat de schade is
veroorzaakt door bodembeweging als gevolg van de aanleg of de exploitatie van een mijnbouwwerk
ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld en de gasopslag Norg .
Artikel 15
Aanvragen tot vergoeding van schade waarvoor door de vergunninghouder al schade is vergoed of
waarvoor door de vergunninghouder geen schadevergoeding is toegekend dan wel waarvoor een
schadeclaim bij deze vergunninghouder in behandeling is of hierover een vordering bij de burgerlijke
rechter is ingesteld, worden door de Commissie niet in behandeling genomen.
Artikel 16
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in de Staatscourant
waarin het wordt geplaatst.
Artikel 17
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mijnbouwschade Groningen.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden
gezonden aan betrokkenen.
’s-Gravenhage,

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
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BIJLAGE 1, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2 VAN HET BESLUIT MIJNBOUWSCHADE GRONINGEN

Protocol houdende regels over de afhandeling van schade als gevolg van bodembeweging
door gaswinning uit het Groningerveld (Protocol mijnbouwschade Groningen)
Artikel 1 (Begripsomschrijvingen)
In dit protocol wordt verstaan onder:
- Besluit: Besluit mijnbouwschade Groningen
- bouwkundige opname: vaststelling van de staat van het gebouw of werk waarop de aanvraag tot
vergoeding van schade betrekking heeft;
- schade: schade als bedoeld in artikel 1 van het Besluit;
- deskundige: een persoon die voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vastgesteld door de Commissie op
basis artikel 6, vijfde lid, van het Besluit.
Artikel 2 Aanvraag tot schadevergoeding)
1. Een aanvraag tot schadevergoeding wordt ingediend in bij de Commissie via een door de
Commissie vastgesteld (elektronisch) formulier.
2. De aanvraag bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de aanvrager;
b. de datum;
c. de aard van het gebouw waarop het aanvraag betrekking heeft;
d. indien mogelijk, de datum of een inschatting van de datum waarop de schade is ontstaan;
e. een aanduiding van de oorzaak van de schade;
f. een beschrijving naar eigen inzicht van de aard en de omvang van de schade;
g. de inschatting van aanvrager of sprake zou kunnen zijn van een acuut onveilige situatie;
h. een aanduiding of het een aanvraag betreft tot het vergoeden van het uitvoeren van het
herstelwerkzaamheden of een vergoeding in geld zonder daaraan gekoppelde herstelwerkzaamheden;
i. indien van toepassing de melding dat de schade bij een ander orgaan aanhangig is gemaakt.
Artikel 3 (Acuut onveilige situatie)
Als sprake zou kunnen zijn van een acuut onveilige situatie, laat de Commissie onmiddellijk maar in
elk geval binnen 48 uur na indiening van de aanvraag, de situatie inspecteren en treft de Commissie
in overleg met de aanvrager de benodigde maatregelen en informeert de Commissie de betreffende
burgemeester.
Artikel 4 (Eerste reactie op aanvraag om schadevergoeding)
1. De Commissie bevestigt de ontvangst van de aanvraag zo spoedig mogelijk, doch tenminste binnen
één week na de ontvangst ervan en stelt de aanvrager in kennis van de te volgen procedure en de
contactpersoon (zaakbegeleider) voor de aanvrager binnen de organisatie van de Commissie.
2. De Commissie stelt de aanvrager een termijn voor aanvulling van de gegevens en stukken als deze
nodig zijn voor de beslissing op de aanvraag en de aanvrager hierover redelijkerwijs de beschikking
kan krijgen.
3. De Commissie stelt de aanvrager desgewenst in de gelegenheid tot het geven van een mondelinge
toelichting op zijn aanvraag.
Artikel 5 (Deskundigen)
1. De Commissie kan naar aanleiding van een aanvraag om schadevergoeding één of meerdere
deskundigen aanwijzen om de schade op te nemen en te rapporteren over de oorzaak van de schade.
2. De deskundige voldoet aan de kwaliteitseisen en werkt volgens de werkwijze zoals vastgesteld door
de Commissie.
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3. De Commissie stelt de aanvrager in kennis van zijn voornemen om één of meerdere deskundigen
aan te wijzen.
4. De aanvrager kan binnen twee weken na verzending van de kennisgeving een zienswijze geven
naar aanleiding van het voornemen.
5. Indien uit de zienswijze naar het oordeel van de Commissie blijkt dat de deskundige niet voldoet
aan de kwaliteitseisen, bedoeld in het tweede lid, wijst de Commissie een andere deskundige aan.
Artikel 6 (Procedure)
1. De Commissie beslist over de te volgen procedure en deelt deze mee aan de aanvrager. De
procedure kan de in het tweede tot en met het vijfde lid omschreven stappen omvatten.
2. De deskundige neemt de schade op en rapporteert over de oorzaak van de schade.
3. Indien de deskundige binnen de termijn zoals vastgesteld door de Commissie geen rapport kan
uitbrengen, deelt de deskundige dit aan de Commissie mee voor het einde van de termijn en onder
opgaaf van de reden(en). De deskundigen geeft daarbij een zo kort mogelijke termijn op waarbinnen
wel kan worden gerapporteerd.
4. Indien het voor het uitbrengen van een rapport noodzakelijk is dat meer deskundigen worden
benoemd, kunnen deskundigen de Commissie daarom verzoeken. Artikel 5 is van overeenkomstige
toepassing.
5. Een aanvrager kan binnen een door de Commissie vast te stellen termijn mondeling of schriftelijk
zijn zienswijze geven op het rapport van de deskundige. De termijn kan op verzoek van de aanvrager
met een door de Commissie vast te stellen termijn worden verlengd.
Artikel 7 (Besluit Commissie)
1. De Commissie besluit op een aanvraag als bedoeld in artikel 3 van het besluit.
2. Indien dit noodzakelijk is om op de aanvraag te kunnen besluiten, kan de Commissie deskundigen
om een aanvullend rapport vragen.
3. De Commissie neemt met betrekking tot de inhoud en motivering van het besluit op een aanvraag
tot schadevergoeding de regels van het civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht tot uitgangspunt.
4. De Commissie stelt de schadevergoeding vast als betaling van in opdracht van aanvrager herstelde
schade of als geldbedrag.
5. De Commissie kan een vergoeding toekennen van de door de schade veroorzaakte bijkomende
kosten op basis van door de Commissie vast te stellen richtlijnen en bijlage 2.
6. De Commissie kan bij het toekennen van een vergoeding de voorwaarde stellen dat de aanvrager
een vordering op de vergunninghouder ter zake van de schade die vergoed wordt aan de Staat
overdraagt.
Artikel 8 (Bouwkundige opname)
Bij het besluit, bedoeld in artikel 7, biedt Commissie de aanvrager de mogelijkheid een bouwkundige
opname te laten verrichten, tenzij er voor hetzelfde gebouw of werk al eerder een bouwkundige
opname is gedaan.
Artikel 9 (Bezwaar)
1. Tegen het besluit van de deelcommissie mijnbouwschade staat bezwaar open bij de deelcommissie
bezwaar.
2. De deelcommissie bezwaar kan de Commissie advisering bezwaarschriften inschakelen als
onafhankelijke commissie in de zin van artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.
3. De Commissie advisering bezwaarschriften kan ambtshalve of op verzoek een deskundige
inschakelen die de aanvrager kan bijstaan. Artikel 5 is van overeenkomstige toepassing.
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BIJLAGE 2 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 8, VIJFDE LID, VAN HET PROTOCOL
MIJNBOUWSCHADE GRONINGEN

VERMOGENSSCHADE
Voor de volgende schadesoorten geldt als uitgangspunt een vaste vergoeding, tenzij de kosten
aantoonbaar hoger zijn of anderszins worden vergoed:
Thuis blijven tijdens inspectie en/of schadeherstel
Schoonmaakkosten
Overnachten
Advieskosten
Verhuiskosten
Opslag van goederen
Reiskosten

€ 95,- per dagdeel
€ 150,- per schademelding
€ 100,- per nacht voor één of twee personen
€ 200,- per nacht voor meer dan twee personen
€ 95,- per uur voor maximaal 20 uren
Daadwerkelijk gemaakte kosten
€40 per week
€0,26 per kilometer

Voor de volgende schade geldt een vergoeding die afhankelijk is van de werkelijke kosten zoals door
de schademelder zijn gemaakt: inboedel- en tuinschade, zorgkosten, inkomstenderving, redelijke
juridische of andere begeleidingskosten.
OVERLAST VERGOEDING
Als overlastvergoeding kan de Commissie € 250 tot maximaal € 1.000,- toekennen, afhankelijk van de
omvang van de schade en de overlast, vast te stellen door de Commissie.
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Toelichting
1. Inleiding
Bij brief van 13 april 2017 (Kamerstukken II 2016/17, 33 529, nr. 330) is aan de Tweede Kamer
aangekondigd dat er een nieuwe procedure komt voor de afhandeling van schademeldingen van
bewoners als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld, waarbij NAM zal terugtreden uit de
schadeafhandeling. Reden hiervoor is dat de huidige manier van afhandeling van schade in Groningen
onvoldoende voortvarend is en niet leidt tot als rechtvaardig ervaren uitkomsten. Het feit dat NAM als
veroorzaker van de schade ook opsteller is van het huidige schadeprotocol en -handboek en
opdrachtgever is van het Centrum Veilig Wonen (hierna: CVW), draagt bij aan het beeld dat NAM
grote invloed heeft op de schadeafhandeling. Het is daarom van belang dat de
schadeafhandelingsprocedure onafhankelijk van NAM en door de overheid gaat plaatsvinden. De
uitzonderlijke omstandigheid dat zich een groot aantal relatief gelijksoortige gevallen van schade
voordoet in korte tijd, in combinatie met het feit dat deze zich in één regio van Nederland bevinden en
er één schadeoorzaak is, rechtvaardigt dat de overheid zelf verantwoordelijkheid neemt voor de
afhandeling van de schade. De burger wordt op deze wijze ontlast. Een gang naar de rechter wordt
voor hem waar mogelijk voorkomen. De burger zal niet worden belast met het verhaal op NAM door
de Staat van de uitgekeerde schadevergoeding.
Om deze reden is in dit besluit onder meer de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen
(hierna: de Commissie) ingesteld met de opdracht om aanvragen tot vergoeding van schade als
gevolg van de gaswinning in Groningen te behandelen. Dit laat de aansprakelijkheid van NAM op
grond van artikel 6:177 van het Burgerlijk Wetboek onverlet.
Met dit besluit wordt invulling gegeven aan de vier pijlers die door maatschappelijke organisaties (in
het bijzonder het Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging) van groot belang worden geacht voor
de toekomstige schade-afhandeling. Met dit besluit wordt de basis gelegd voor een op het publiekrecht
gebaseerde rechtvaardige schade-afhandeling. Een schade-afhandeling waarbij het toepasselijke
bestuursrecht borg staat voor de noodzakelijke waarborgen en waarbij een einde komt aan de
ongelijke positie voor bewoners. Een schade-afhandeling bovendien waarbij niet langer NAM, maar
een onafhankelijke Commissie bepaalt of geleden schade voor vergoeding in aanmerking komt.
De Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen en de Tijdelijke commissie advisering
bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen zullen functioneren totdat er, zoals aangekondigd in het
regeerakkoord 2017 – 2021, een schadefonds is ingericht onder onafhankelijke publieke regie. Met dit
besluit wordt een belangrijke eerste stap gezet op weg naar deze eindsituatie.
2. Instelling en taken van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen
2.1 Doel van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen
In dit besluit wordt de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen (hierna: de Commissie)
ingesteld. Met dit besluit is gekozen voor een bestuursrechtelijke regeling voor de afhandeling van de
schade in Groningen. De in deze regeling vastgelegde procedure behelst een laagdrempelige,
voortvarende en met voldoende rechtswaarborgen omklede mogelijkheid voor de aanvragers om een
vergoeding te krijgen voor de door hen geleden schade die is ontstaan door beweging van de bodem
als gevolg van de gaswinning in het Groningenveld. De Commissie wordt in het leven geroepen om
een oplossing te bieden voor de schade die het gevolg is van de beweging van de bodem als gevolg
van de aanleg of de exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het
Groningenveld. Het Groningenveld betreft het veld waarvoor bij koninklijk besluit van 30 mei 1963,
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nr. 39 (Stcrt. 126) een winningsvergunning is verleend. Ook is de Commissie in het leven geroepen
om een oplossing te bieden voor de schade als gevolg van de gasopslag Norg.
Het betreft hier een commissie die belast is met de uitvoering van het beleid, zoals vastgelegd in het
Protocol mijnbouwschade Groningen (hierna: Protocol), samengesteld uit deskundige en
onafhankelijke personen die geen ambtenaar zijn. Deze instelling geschiedt door de Minister van
Economische Zaken en Klimaat, in overeenstemming met de Minister voor Rechtsbescherming. De
Minister van Economische Zaken en Klimaat is primair verantwoordelijk voor het beleid van de
Commissie op het gebied van de afhandeling van de schade. De Minister voor Rechtsbescherming
benoemt de leden van de (deel)commissies.
De voorzitters van de deelcommissies en de Commissie handelen op basis van een mandaat aan een
niet-ondergeschikte van de Minister van Economische Zaken en Klimaat. De voorzitter van de
Commissie heeft het mandaat om besluiten van organisatorische aard te nemen. Op basis van artikel
10:4 van de Awb moet door een niet-ondergeschikte met dit mandaat worden ingestemd. Met het
feitelijk ter hand nemen van de opgedragen taken, zal de Commissie blijk geven van instemming met
het mandaat.
2.2 Werkgebied van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen
Het werkgebied van de Commissie betreft aanvragen tot vergoeding van de schade aan gebouwen en
werken door beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of de exploitatie van een
mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld en de gasopslag Norg. Om
voor vergoeding in aanmerking te komen, moet er dus sprake zijn van causaliteit tussen de schade en
de beweging van de bodem als gevolg van mijnbouwactiviteiten in het Groningerveld en de gasopslag
Norg. Indien er geen sprake is van causaliteit, zullen aanvragen afgewezen moeten worden. De
Commissie kan in haar werkwijze bepalen op welke wijze de causaliteit moet worden vastgesteld.
Denkbaar is dat causaliteit marginaal getoetst wordt indien er naar aanleiding van de waargenomen
bodembeweging, het tijdstip van melding en de aard van de schade al op het eerste gezicht een
duidelijk verband is tussen de schade en de gaswinning uit het Groningenveld.
2.2.1 Wie kunnen aanvraag indienen
Uitgezonderd van de werkzaamheden van de Commissie zijn industriegebouwen en infrastructurele
werken. Voor een nadere duiding wat industriegebouwen en infrastructurele werken zijn, wordt een
aantal voorbeelden genoemd, die niet uitputtend zijn maar wel een goed beeld geven waar het bij
industriegebouwen en infrastructurele werken om gaat. Het betreft bij infrastructurele werken
voorzieningen voor algemeen en gemeenschappelijk gebruik die belangrijk zijn om de samenleving
goed te laten functioneren. Het gaat daarbij zowel om infrastructurele werken die bovengronds als
ondergronds zijn gelegen. Reden voor het uitzonderen van industriegebouwen en infrastructurele
werken is dat de schade hier door professionele partijen bij NAM geclaimd kan worden. Een
onafhankelijke beoordeling is hier minder nodig nu het aan beide kanten grote, professionele partijen
betreft, die naar verwachting unieke schade zullen hebben.
Vanzelfsprekend valt particuliere riolering als bedoeld in de bouwregelgeving, gelegen in particuliere
grond tot en met het aansluitpunt wel onder de reikwijdte van het Protocol. Het midden en klein
bedrijf is door middel van deze begripsomschrijving nadrukkelijk niet uitgezonderd. Een aanvraag tot
schadevergoeding aan gebouwen en werken van het midden- en kleinbedrijf niet zijnde een
industriegebouw of infrastructureel werk komt voor behandeling van het aanmerking.
Ook agrarische bedrijven kunnen een aanvraag indienen bij de Commissie. Een veel voorkomend
probleem bij agrarische bedrijven zijn lekkende mestkelders als gevolg van aardbevingen. De
Commissie kan de schade hiervoor vergoeden en zal rekenschap geven van het protocol mestkelders
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zoals dat eerder werd toegepast. Verder valt onder de reikwijdte van de werkzaamheden van de
Commissie ook de schade die wordt veroorzaakt door de gasopslag in Norg. Deze gasopslag staat als
enige in verbinding met het Groningenveld, en het ligt daarom in de rede het beoordelen van
aanvragen tot schadevergoeding als gevolg van deze gasopslag ook tot de werkzaamheden van de
Commissie te rekenen.
Onder de gebouwen waarvoor een aanvraag tot vergoeding van de schade bij de Commissie kan
worden ingediend, vallen ook monumenten en karakteristieke en beeldbepalende gebouwen. Bij de
beoordeling van deze aanvragen zal rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken van
deze gebouwen en de bescherming die zij eventueel genieten. Bij brief van 25 augustus 2017
(Kamerstukken II 2016/17, 33 3529, nr. 382) is het Groningen Erfgoedprogramma 2017 – 2021
gepresenteerd. Dit erfgoedprogramma blijft onverminderd van belang, en zal waar relevant ook door
de Commissie bij haar werkzaamheden worden betrokken.
De Commissie is geen loket voor de thans geldende Regeling waardevermeerdering woningen
gaswinning Groningerveld, die wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.
Bezien zal worden of op termijn gekomen kan worden tot één loket voor beide voorzieningen.
2.3 Beslissingen van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen
In de besluitvorming van de Commissie staat de vraag centraal of er sprake is van schade aan
gebouwen en werken die wordt veroorzaakt door gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag
Norg. Dit volgt uit de taken van de Commissie, zoals opgenomen in artikel 3, tweede lid tot en met
het vierde lid, van dit besluit, in combinatie met de in artikel 1 van het besluit opgenomen definities.
Deze vraag wordt beoordeeld tegen de achtergrond van het civiele schadevergoedingsrecht. Dit is
vastgelegd in artikel 7, derde lid, van het Protocol. NAM heeft geen invloed op de besluitvorming in de
procedure bij de Commissie. De beslissing van de Commissie op een aanvraag om schadevergoeding
wordt aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).
Indien de Commissie besluit tot het toekennen van een vergoeding in geld, is er sprake van een
bestuursrechtelijke geldschuld. Titel 4.4 van de Awb kent regels over de betaling van deze
bestuursrechtelijke geldschuld, waaronder termijnen en wijze van betaling. Indien de Commissie
besluit tot een vergoeding als betaling van in opdracht van aanvrager tot herstel van schade, zal de
factuur van de door de bewoner ingeschakelde aannemer worden vergoed door de Commissie.
Dit besluit legt een vorm van onverplicht, buitenwettelijk begunstigend beleid vast en kan voor deze
delen worden gezien als een beleidsregel in de zin van artikel 4:81 van de Awb. Hoewel, zoals
hierboven uiteengezet, met deze regeling geen afbreuk wordt gedaan aan de bestaande civiele
rechten van belanghebbenden, komt dezelfde schade vanzelfsprekend niet tweemaal voor vergoeding
in aanmerking.
De aanvrager kan na toekenning van de vergoeding door de Commissie geen schadevergoeding eisen
van NAM bij de burgerlijk rechter voor het deel dat vergoed is door de Commissie. Voor zover de
aanvrager echter meent dat een deel van de geleden schade niet is afgedekt door het besluit van de
Commissie, kan aanvrager zich voor dat deel alsnog tot de civiele rechter wenden. Uiteraard staat
tegen een besluit van de Commissie ook bezwaar en beroep open.
3. Deelcommissies
3.1 Deelcommissie mijnbouwschade
De Commissie bestaat uit drie deelcommissies met elk een te onderscheiden taak. De deelcommissie
mijnbouwschade neemt de werkzaamheden over die nu voornamelijk door het CVW worden verricht.
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Deze commissie zal schademeldingen in ontvangst nemen, beoordelen en naar aanleiding van de
beoordeling een besluit nemen.
3.1.1 Behandeling schadeposten door de deelcommissie mijnbouwschade
Naar aanleiding van een aanvraag om vergoeding van schade in verband met aardbevingen in
Groningen, kan de deelcommissie mijnbouwschade naast de fysieke schade aan gebouw of werken
zoals omschreven in artikel 1 van het Besluit ook andere schadeposten voor vergoeding in aanmerking
laten komen zoals bijvoorbeeld materiele gevolgschade of een overlastvergoeding als bedoeld in
bijlage 2 van het Besluit. Over de vergoeding van immateriële schade loopt op dit moment hoger
beroep in een zaak van rechtbank Noord-Nederland van 1 maart 2017 in de zaak met nr.
C/19/109028 / HA ZA 15-33. Omdat het de wens is om de Commissie op korte termijn met de
afhandeling van schade van start te laten gaan, is het niet opportuun nu al immateriële schade onder
de taken van de Commissie te brengen. In een meer definitieve situatie is het wel wenselijk dat ook
immateriële schade door een onafhankelijke instantie wordt beoordeeld. Ook waardedaling van
gebouwen zonder dat er sprake is van schade aan deze gebouwen, wordt niet door de Commissie
behandeld. Het hof Arnhem-Leeuwarden heeft een uitspraak gedaan over de vergoeding van
waardedaling (Gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden van 23 januari 2018, nr.
ECLI:NL:CHARL:2018:618). Mede gelet op de onzekerheden die hierover op dit moment nog bestaan,
is er niet voor gekozen deze schade tot de taken van de Commissie te rekenen. Dit gelet op het
tijdelijke karakter van deze Commissie en de wens om de Commissie te laten besluiten over schade
waar een zekere mate van duidelijkheid over bestaat en die in het algemeen ook op korte termijn kan
worden afgehandeld. De zogenoemde complexe gevallen, waarvoor de Nationaal Coördinator
Groningen tot op heden een bemiddelende rol vervulde, zullen ook door de Commissie worden
behandeld. In haar werkwijze kan de Commissie rekening houden met de meer complexe
schadezaken die wellicht leiden tot een lange looptijd. Waar mogelijk zal de Commissie, als zij
complexe schadezaken in behandeling krijgt, zoeken naar een meer integrale oplossing.
3.2 Deelcommissie bijzondere situaties
De deelcommissie bijzondere situaties is de opvolger van de Commissie bijzondere situaties. De
deelcommissie bijzondere situaties biedt hulp aan bewoners met schade die persoonlijke problemen
hebben. Er zijn immers gevallen waarin een aanvrager om medische of financiële redenen extra hulp
nodig heeft. In die gevallen kan door de aanvrager zelf of anderen, zoals een burgemeester, een zaak
voordragen aan de deelcommissie bijzondere situaties. De deelcommissie bijzondere situaties zoekt
naar een oplossing die in die specifieke situatie het meest constructief is. Dat kan zijn in de vorm van
bijvoorbeeld hulp bij de verkoop van de woning, het regelen van vervangende woonruimte, een
financiële tegemoetkoming, het inschakelen van een financieel coach etc. De hulp kan vele vormen
aannemen en hoeft niet altijd te leiden tot besluiten in de zin van de Awb. Dit kan echter wel het geval
zijn. Uitgangspunt is altijd dat interventie van de deelcommissie bijzondere situaties de bewoners ook
daadwerkelijk verder helpt, op korte maar zeker ook op de langere termijn.
3.3 Leden deelcommissies
De deelcommissies bestaan uit een voorzitter en ten minste twee leden. De voorzitter van de
deelcommissie mijnbouwschade is tevens voorzitter van de Commissie. De voorzitter van de
Commissie neemt besluiten van organisatorische aard. Het is noodzakelijk dat de voorzitter en één
van de leden van de deelcommissie mijnbouwschade Groningen en de deelcommissie bezwaar
meester in de rechten is en kan bogen op ruime ervaring in de rechtspraak. Het tweede lid zal een
technische achtergrond hebben, waarbij belangrijk is dat dit lid beschikt over diepgaande en actuele
kennis van de oorzaken en gevolgen van de aardbevingen in Groningen. Voor de deelcommissie
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bijzondere situaties is van belang dat de voorzitter over juridische expertise beschikt en de leden
beschikken over kennis van en ervaring met sociaal-maatschappelijke problemen en de mogelijke
oplossingen hiervoor. De onafhankelijkheid van de leden is essentieel voor het vertrouwen in de
Commissie. Bij de benoeming zal dan ook worden gelet op de eventuele betrokkenheid van leden bij
de aardbevingsproblematiek in Groningen.
De leden van de deelcommissies worden initieel benoemd voor een termijn van twee jaar. Dit omdat
op dit moment niet duidelijk is hoelang de Commissie zal functioneren. Als er wordt gekomen tot een
meer definitieve situatie, zal dit leiden tot opheffing van de (deel-)commissie en ontslag van de leden.
4. Onafhankelijkheid van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen
De onafhankelijkheid van de Commissie is van groot belang. Om deze reden zijn in dit besluit hierover
regels opgenomen. De leden, het secretariaat en de door de Commissie ingeschakelde deskundigen
mogen niet door de Minister of anderen worden gestuurd. Daarom is bepaald dat de leden van de
Commissie, het secretariaat of de ingeschakelde deskundigen geen instructies vragen of krijgen over
individuele zaken. Dit is een belangrijke waarborg voor de onafhankelijkheid van de Commissie.
De Commissie brengt verslag uit aan de Minister over haar werkzaamheden. Dit verslag kan
aanbevelingen bevatten over het besluit en het bijbehorende Protocol. Ook los van de periodieke
verslaglegging kan de Commissie aanbevelingen doen aan de Minister over de werking van dit besluit
met bijbehorend Protocol. Deze aanbevelingen kunnen aanleiding zijn voor de Minister te komen tot
aanpassing van dit Protocol. Ook andere factoren kunnen leiden tot aanpassing van dit besluit of het
bijbehorende protocol, zoals rechterlijke uitspraken.
5. Werkwijze Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen
5.1 Vaststellen werkwijze
Uitgangspunt is dat de Commissie haar eigen werkwijze vaststelt en ook steeds actueel houdt. Dit
betekent dat de werkwijze steeds dient te zijn afgestemd op recente kennis en ervaring en
wetenschappelijke inzichten. Het vaststellen van de werkwijze is een interne werkinstructie die niet
vatbaar is voor bezwaar en beroep. Het belangrijkste kader voor de Commissie is het Protocol. In het
Protocol is vastgelegd dat bij de beoordeling van de schademeldingen de relevante bepalingen van het
civielrechtelijke aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht tot uitgangspunt worden genomen. De
Commissie beoordeelt of schade is ontstaan als gevolg van beweging van de bodem als gevolg van de
aanleg of de exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het
Groningenveld en de gasopslag Norg. In de beoordeling wordt rekening gehouden met de artikelen
6:177 en 6:177a van het Burgerlijk Wetboek en de hierop gebaseerde jurisprudentie. Dit betekent
dat, in lijn met het civiele schadevergoedingsrecht, niet uitsluitend de kosten voor zaakschade voor
vergoeding in aanmerking komen, maar ook materiële gevolgschade en een overlastvergoeding als
bedoeld in bijlage 2 van het Besluit. Aanvragen om schade kunnen zowel door particulieren als door
MKB-bedrijven worden ingediend. Bij aanvragen van MKB-bedrijven zal ook rekening worden
gehouden met de specifieke (materiële gevolg)schade die MKB-bedrijven kunnen lijden. Artikel 6:177a
van het Burgerlijk Wetboek regelt dat als er schade is aan gebouwen en werken die naar haar aard
redelijkerwijs schade door beweging van de bodem als gevolg van het winnen van gas uit het
Groningenveld kan zijn, de schade wordt vermoed veroorzaakt te zijn door de gaswinning uit het
Groningenveld. De Commissie zal in haar beoordeling van de causaliteit rekening houden met deze
bepaling.
De werkwijze regelt verder de procedure voor de behandeling van schademeldingen als gevolg van
gaswinning uit het Groningenveld. In het Besluit zijn enkele onderwerpen opgenomen die in elk geval
deel uit moeten maken van de werkwijze van de Commissie. Vanuit het oogpunt van transparantie is
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ook voorgeschreven dat de Commissie haar werkwijze bekendmaakt. Voor de hand ligt om dit via haar
website te doen. Uit deze werkwijze zal volgen welke procedure wordt gevolgd bij de afhandeling van
nieuwe schades en bestaande schades die nog niet in behandeling zijn. Uitgangspunt bij deze
procedure is een adequate beoordeling van individuele schades die voor de aanvrager zo eenvoudig
mogelijk is en waarvan de proceskosten redelijk zijn. Ook zal de werkwijze van de Commissie erop
zijn gericht om zo veel mogelijk zaken zo snel mogelijk af te handelen. Tegelijk zal de prioriteit te
allen tijde liggen op de gebouwen en werken waarvan de veiligheid in het geding is. Bij de werkwijze
zal de Commissie voorts rekening houden met de waargenomen bodembeweging, de soort schade en
de hoogte van de kosten van herstel. De keuze welke procedure wordt gevolgd, moet steeds
afhankelijk zijn van de meest recente gegevens en inzichten ten aanzien van het bevingsbeeld en de
kennis over schade. Ook is van belang dat de Commissie in haar afweging betrekt de risico’s dat
individuele schades ten onrechte niet, of gestelde schades ten onrechte wel worden erkend, op
overwegingen ten aanzien van de belasting van de aanvrager om vergoeding van de schade en
overlastvergoeding als bedoeld in bijlage 2 van het Besluit. Jaarlijks rapporteert de Commissie aan de
Minister van Economische Zaken en Klimaat. In deze rapportage zal op bovengenoemde afwegingen
worden ingegaan.
5.2 Beoordeling en besluit
De Commissie onderzoekt naar aanleiding van een aanvraag tot vergoeding van de schade de vraag of
schade door bodembeweging is ontstaan. Om dit goed te kunnen doen, zal de Commissie opnemers
en beoordelaars van schade inschakelen als deskundigen. Vervolgens zal de Commissie beoordelen of
naar haar oordeel de schade veroorzaakt is door de aanleg of exploitatie van de gaswinning uit het
Groningenveld. De Commissie zal voorzien in kwaliteitseisen voor voornoemde deskundigen. Het is
van belang dat de deskundigen op een uniforme manier werken. Te denken valt bijvoorbeeld aan het
opnemen van het standpunt van de melder van de schade bij het opnemen van de schade. Ook hierin
zal de werkwijze van de Commissie voorzien.
Op basis van de aanvraag, de opname van de schade en de beoordeling hiervan, zal de Commissie
een oordeel geven over de vraag of gemelde schade vergoed wordt en zo ja, welke vergoeding hierbij
hoort. De vastgestelde werkwijze in het Protocol en de door de Commissie vastgestelde werkwijze
bieden voldoende flexibiliteit biedt om maatwerk te leveren. Op basis van deze beoordeling zal de
Commissie de schade vergoeden. Dit is een besluit in de zin van de Awb, waartegen bezwaar en
beroep openstaat.
6. Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen
De besluiten die de Commissie neemt, zijn besluiten in de zin van de Awb waartegen bezwaar en
beroep openstaat. Het bezwaar wordt behandeld door de deelcommissie bezwaar. Om een grondige
heroverweging van genomen besluiten te waarborgen, wordt de Tijdelijke commissie advisering
bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen (hierna Commissie advisering bezwaarschriften)
ingesteld. Deze commissie adviseert de deelcommissie bezwaar over de behandeling van
bezwaarschriften. Het betreft hier een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Awb. Dit
houdt onder meer in dat indien de beslissing op bezwaar afwijkt van het advies van de Commissie
advisering bezwaarschriften, in de beslissing de reden voor die afwijking vermeld wordt en het advies
met de beslissing meegezonden wordt. Voor de Commissie advisering bezwaarschriften gelden
dezelfde regels met betrekking tot werkwijze en onafhankelijkheid als voor de Commissie. De Arbiter
bodembeweging heeft veel ervaring opgedaan met het behandelen van zaken in een vergelijkbare
fase als de fase waarin de Commissie advisering bezwaarschriften optreedt. Van de ervaringen van de
Arbiter bodembeweging kan deze Commissie advisering bezwaarschriften gebruik maken bij het
opstellen van haar werkwijze. Belangrijke stappen in de werkwijze van de Arbiter bodembeweging zijn
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onder meer de mogelijkheid voor betrokkenen om een zienswijze te geven en de mogelijkheid om een
zogenaamde schouw te houden. Daarbij komen één of meer leden van de Commissie advisering
bezwaarschriften kijken naar de schade aan een woning. Deze elementen kunnen ook worden
opgenomen als vaste elementen van de werkwijze van de Commissie, uiteraard met inachtneming van
de regels die de Algemene wet bestuursrecht stelt aan de behandeling van bezwaren.
7. Het Protocol mijnbouwschade Groningen
7.1 Algemeen
Het Protocol mijnbouwschade Groningen is als bijlage 1 bij dit besluit gevoegd. Kernelement van het
Protocol is de onafhankelijke beoordeling van schademeldingen. Dit wordt gerealiseerd met dit besluit.
In dit protocol is beschreven langs welke stappen schade kan worden gemeld, in behandeling wordt
genomen en wordt beoordeeld. De besluiten zijn een nadere invulling en concretisering van de
algemene regels die gelden voor alle besluiten van de overheid op basis van de Awb. Dit betekent ook
dat dit protocol moet worden gelezen in combinatie met de Awb en de regels die hierin zijn
opgenomen voor het nemen van besluiten en de behandeling van bezwaar en beroep tegen deze
besluiten.
7.2 Acuut onveilige situatie
Van belang is om zo snel mogelijk vast te stellen of er sprake is van een acuut onveilige situatie. De
Commissie beoordeelt als eerste een ontvangen aanvraag om schadevergoeding op deze vraag. De
aanvrager kan aangeven of er sprake is van een acuut onveilige situatie, maar de Commissie kan ook
zelf het vermoeden hebben dat er sprake is van een acuut onveilige situatie. In beide gevallen zal de
Commissie de situatie zo snel mogelijk laten inspecteren en waar nodig maatregelen voorstellen. Dit
kan bijvoorbeeld zijn het voorstel dat de bewoners van een huis tijdelijk ergens anders verblijven of
het plaatsen van stutten. Als sprake is van een acuut onveilige situatie zal de Commissie ook de
burgemeester van de betrokken gemeente hierover informeren. Het is vervolgens aan de gemeente
om te beoordelen of gebruik moet worden gemaakt van bevoegdheden die uit hoofde van de
Woningwet 2015 voorhanden zijn. Het is van groot belang dat bevoegde autoriteiten adequaat
handelen bij een acuut onveilige situatie. De Commissie zal dan ook gebruik maken van het Protocol
Acuut Onveilige Situatie (AOS) en Evacuatie zoals dat door het CVW is opgesteld. Ook zal rekenschap
worden gegeven van het Draaiboek acuut onveilige situaties zoals dat is opgesteld door de 12
Groninger aardbevingsgemeenten.
7.3 Eerste opname van de schade
Na de eerste check op een acuut onveilige situatie neemt de Commissie een aanvraag om vergoeding
van de schade in behandeling als het alle gegevens bevat zoals vermeldt in artikel 2, tweede lid van
het Protocol. De Commissie stelt in haar werkwijze vast in welke gevallen een deskundige de schade
op zal nemen en eventueel gelijk zal taxeren.
Een reden voor de Commissie om aanvragen zonder betrokkenheid van een deskundige af te wijzen,
is als deze schade al is vergoed door NAM of als een lopende schadeclaim bij NAM in behandeling is. In
het aanvraagformulier kan hieraan aandacht worden besteed.
Uitgangspunt van het schadevergoedingsrecht is dat elke schade slechts eenmaal voor vergoeding in
aanmerking komt. Indien een schade al door NAM als exploitant van het Groningenveld is vergoed, zal
het aanvraag om schadevergoeding niet in behandeling worden genomen. Ook indien een aanvraag
om schadevergoeding al bij NAM in behandeling is of hierover bijvoorbeeld een procedure loopt voor
de civiele rechter, zal een aanvraag niet in behandeling worden genomen. Het kan ook zijn dat NAM
eerder een aanvraag om schadevergoeding heeft afgewezen. Ook in dit geval zal de Commissie dit
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aanvraag als uitgangspunt afwijzen. Aanvragen die sinds 1 april 2017 door het CVW zijn ontvangen,
zullen op basis van het overgangsrecht in het Besluit door de Commissie worden overgenomen zonder
dat hiervoor verdere actie nodig is van de aanvrager.
7.4 Deskundigen
In het besluit en het Protocol zijn enkele regels opgenomen over de inschakeling van deskundigen.
Deze volgen als uitgangspunt de regels die hiervoor gelden op basis van de Awb en de hierop
gebaseerde jurisprudentie. De Commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen. De Commissie zal
ook aanvragen om schadevergoeding behandelen met betrekking tot monumenten en karakteristieke,
beeldbepalende gebouwen. Ook hiervoor kan het wenselijk zijn om deskundigen in te schakelen met
een bijzondere expertise op dit gebied. Het is van groot belang dat de door de Commissie
ingeschakelde deskundigen onafhankelijk zijn. Dit omdat de Commissie af zal gaan op het oordeel van
deze deskundige waar het gaat om de aard en de oorzaak van de schade. Juist omdat de Commissie
zelf niet de schade veroorzaakt, maar op basis van haar eigen oordeel en de bevindingen van de
onafhankelijke deskundigen aanvragen beoordeelt, is het als uitgangspunt niet nodig dat er door de
aanvrager een deskundige wordt ingeschakeld. Uiteraard staat het de aanvrager vrij zelf een
deskundige in te schakelen. Verder kan de Commissie advisering bezwaarschriften ambtshalve of op
verzoek een deskundige inschakelen die de aanvrager kan bijstaan. De aanvrager wordt betrokken bij
de keuze van deze deskundige.
De Commissie neemt in feite ten opzichte van de aanvrager de plaats van NAM in. Het kan wenselijk
zijn dat de vordering van aanvrager op NAM door middel van cessie overgaat op de Commissie. Dit
kan met name aangewezen zijn indien er sprake is van aanvragen die betrekking hebben op een
financieel grote schade.
7.5 Procedure
De Commissie stelt haar eigen werkwijze vast. Hierbij zal zij rekening houden met allerlei factoren,
waaronder de aard van de schade en de locatie van de schade. De aanvrager krijgt een
zaakbegeleider toegewezen. De zaakbegeleider zal de aanvrager bijstaan in de procedure bij de
Commissie door uitleg en informatie verschaffen over bijvoorbeeld het advies van de deskundige, het
besluit van de Commissie en de procedurele mogelijkheden. Bij de procedure staat het onderzoek naar
de oorzaak van de schade en van hoor en wederhoor over de bevindingen centraal.
Vervolgens neemt de Commissie een besluit. Dit besluit kan zowel inhouden een voorstel voor betaling
van de factuur voor herstel van de schade (schadevergoeding in natura) als het vaststellen van een
bedrag. Voor dit bedrag kan de aanvrager zelf de schade laten herstellen. Een voorstel voor
schadevergoeding in natura heeft het voordeel dat schade ook daadwerkelijk wordt hersteld en dat bij
eventuele volgende schades ook duidelijk zal zijn wat de nieuwe schade is ten opzichte van de eerder
gemelde schade. Dit maakt de beoordeling van deze eventuele nieuwe aanvragen ook eenvoudiger.
Ook kan de Commissie de aanvrager wijzen op het versterkingsprogramma zoals vastgelegd in het
Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021 (zie hierover ook
Kamerstukken II 2017/18, 33 529, nr. 403). Bij constructieve schade is herstel van de schade niet
altijd de beste weg, en kan het de voorkeur verdienen het gebouw te versterken en dus te volstaan
met het vaststellen van een bedrag.
7.6 Bouwkundige opname
Een bouwkundige opname is gebruikelijk bijvoorbeeld voor aanvang van grote bouwprojecten. Bij een
bouwkundige opname wordt de staat van een gebouw schriftelijk en visueel vastgelegd. In het geval
van gaswinning uit het Groningenveld is het na een bouwkundige opname makkelijker de oude en
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nieuwe situatie te vergelijken. Er is overwogen om bij de eerste opname van schade ook een
bouwkundige opname voor te schrijven. Geconstateerd is echter dat de bouwkundige opname erg
arbeidsintensief is, waardoor er maximaal enkele honderden per week kunnen worden gerealiseerd.
Gekozen is dan ook om de bouwkundige opname te faciliteren, maar niet dwingend op enig moment in
de procedure voor te schrijven. Hiermee kunnen lange doorlooptijden worden voorkomen en relatief
kleine schades sneller worden afgehandeld. Het is aan de Commissie om de bouwkundige opname te
operationaliseren. De bouwkundige opnamen die zij uitvoert, hoeven niet identiek te zijn aan de
bouwkundige opnamen die eerder door het CVW zijn uitgevoerd.
8. Uitvoering van het Besluit mijnbouwschade Groningen
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zal worden belast met de ondersteuning van de
Commissie.
9. Overgang van de oude naar de nieuwe situatie
Het oude schadeproces is op 31 maart jl. om 12.00 uur gesloten. Sinds die tijd zijn geen
schadegevallen meer afgehandeld. Wel zijn deze geregistreerd door het CVW en is de schade
opgenomen. De Commissie zal deze zaken van het CVW overnemen. Ook zal de Commissie zaken
overnemen die in behandeling zijn bij de Commissie bijzondere situaties en de arbiters
bodembeweging. Het is niet de bedoeling dat de zaken weer van voor af aan worden opgepakt.
Verrichte onderzoeken of genomen stappen zullen door de Commissie worden meegenomen bij de
verdere afhandeling. Om zaken effectief te kunnen behandelen door de Commissie zullen de oude
dossiers moeten worden overhandigd en gegevens worden verwerkt met inachtneming van Wet
bescherming persoonsgegevens bevat de grondslag om dit te kunnen doen. Zaken die voor 31 maart
2017 zijn gemeld worden niet afgehandeld door de Commissie.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
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Input van het expertteam schadeprotocol m.b.t. concept Besluit/Protocol
ten behoeve van de Bestuurlijke Tafel d.d. 29 januari 2018
buitenreikwijdte

.
Punten voor bespreking
1. buitenreikwijdte

Punten met overeenstemming
 Doelgroep protocol
o MKB
o Ondergrondse infrastructuur
 Fasering
o Infra/industrie
o Vermogensschade
o Complexe schade
o Waardevermindering
o Acuut onveilige situaties
o Roerende zaken
 Borging bestaande regelingen
o Mestkelders
o Programma Groninger Schuren en Stallen (PGSS)
o Erfgoed
o Werkafspraken met woningcorporaties
o Waardevermeerdering
 EZK/Rechtsbescherming
 Commissie advisering bezwaarschriften
 Rol Arbiter Bodembeweging
 Bouwkundige opname (voorgestelde technische term voor "nulmeting")
 Mondelinge toelichting zienswijze schademelder
 Schadevergoeding in natura vs. in contanten
 Onafhankelijke ondersteuning bij bezwaar
 Overlastvergoeding
 Doorvertaling bewijsvermoeden
 Rol zaakbegeleider
 Meldingprocedure
 Vier regio pijlers
 Samenhang met versterkingsoperatie
1

Bestluit Artikel 1
 Gasopslagen (punt voor bespreking): Moeten gasopslag Grijpskerk en/of Zuidwending wel of
niet opgenomen worden in het protocol? (in aanvulling op Norg)
o Gasopslag Norg wordt gebruikt voor laagcalorisch gas en houdt daardoor rechtstreeks
verband met gas uit het Groningerveld. Gasopslag Grijpskerk en Zuidwending zijn wel
onderdeel van het Groningen-systeem (maar dat geldt voor enkele andere installaties in
Nederland ook), maar houden minder direct verband met het gas uit het Groningerveld.
Gasopslag Grijpskerk wordt gebruikt voor hoogcalorisch gas (met name in relatie tot
export) en houdt daardoor minder rechtstreeks verband met gas uit het Groningerveld.
In Zuidwending wordt gas in zoutcavernes opgeslagen.
 MKB als schademelder (advies): MKB moet schade kunnen melden bij de Commissie onder dit
protocol. Hiervoor moet de definitie onder 1a) aangescherpt worden, incl. juiste verwerking
hiervan in de Toelichting (met de huidige definitie valt MKB er deels buiten terwijl dat niet de
bedoeling is)
 Ondergrondse infrastructuur (advies): Ondergrondse infrastructuur van professionele partijen
(incl. gemeenten) moet niet vallen onder dit protocol. Ondergrondse infrastructuur van
particulieren wel (anders is er een vreemd onderscheid tussen onder- en bovengrondse
particuliere schade).
 Fasering immateriële schade (punt voor bespreking): Immateriële schade die het gevolg is van
fysieke schade onderbrengen in dit protocol?
o Het is begrijpelijk om immateriële schade nu nog niet volledig mee te nemen in dit
protocol (omwille van het zo snel mogelijk hebben van een protocol voor het
afhandelen van fysieke schade aan gebouwen en werken, en de gevolgschade die
daaruit voortvloeit). Dit wordt bevestigd door de juridische commissie. Het moet echter
wel nadrukkelijk de ambitie zijn om in de definitieve oplossing wél alle soorten schade
bij één loket te hebben.
o Wat in dit tijdelijke protocol wel een optie zou zijn is om immateriële schade die het
gevolg is van fysieke schade wél op te nemen. Zelfstandig ingestoken immateriële
schade (die niet het gevolg is van fysieke schade) blijft dan nog steeds buiten het
protocol. Dit heeft consequenties voor de inrichting van de organisatie en commissie.
 Fasering Commissie Bijzondere Situaties (punt voor bespreking)1: Het schade-gedeelte van
Commissie Bijzondere Situaties onderbrengen in dit protocol, of in de huidige opzet laten
bestaan (op basis van de afspraak met NAM)?
o Voordeel is dat hierdoor NAM uit beeld gaat bij bijzondere situaties, en de Commissie
als geheel dichter bij de eindsituatie als één loket komt.
o Nadeel is dat de vrijheid van het CBS hierdoor mogelijk ingeperkt kan worden. CBS heeft
nu grote mate van discretionaire bevoegdheid en vrijheid. CBS heeft dit ook nodig om
passende en pragmatische oplossingen te kunnen bieden voor de bijzondere situaties
waar zij uitspraken over doet. Als CBS onder het protocol opgenomen wordt dan wordt
CBS meer geformaliseerd en mogelijk gejuridificeerd: besluiten moeten worden
gemotiveerd en zijn dan voor beroep vatbaar, jurisprudentie wordt opgebouwd,
precedentwerking wordt een feit. Alhoewel ongelijke gevallen ongelijk behandeld
mogen worden, wordt hierdoor de vrijheid ingeperkt.
o In de definitieve formulering zal door het Ministerie geprobeerd worden om een zo
breed mogelijk mandaat aan de deelcommissie te geven. Met bijzondere aandacht voor
het feit dat besluiten van de deelcommissie niet leiden tot formele besluiten waar
bezwaar/beroep tegenover staat, het feit dat de werkwijze niet tot in detail van te voren
1

Heeft ook betrekking op Besluit Artikel 15
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gespecificeerd hoeft te worden, en voor het feit dat de Commissie ruimte blijft houden
om te kunnen in gevallen die los staan van schade (niet versterking).
o Besproken optie expertteam: eventueel opnemen, mits de punten hierboven voldoende
geborgd zijn en als duidelijk is dat zaken die nu lopen en/of zaken die opgelost moeten
worden er niet buiten vallen.
o Het mogelijk maken dat MKB-ers door CBS kunnen worden geholpen kan een deel van
de MKB-problematiek (zie hierboven) oplossen. Hiervoor is echter aanvullende expertise
nodig in de huidige samenstelling van CBS. Mogelijk pas in de definitieve opzet
(IM/Schadefonds) te realiseren.
Fasering waardevermindering (advies): Waardevermindering nu nog niet meenemen in dit
protocol (omwille van het zo snel mogelijk hebben van een protocol voor het afhandelen van
fysieke schade aan gebouwen en werken, en de gevolgschade die daaruit voortvloeit).
Bestaande regeling, is juridisch niet houdbaar. Voorlopig melden bij NAM.
Fasering infra/industrie (advies): Infra/industrie nu nog niet meenemen in dit protocol (omwille
van het zo snel mogelijk hebben van een protocol voor het afhandelen van fysieke schade aan
gebouwen en werken, en de gevolgschade die daaruit voortvloeit)
Fasering vermogensschade (advies): Vermogensschade wel meenemen in dit protocol indien het
gevolgschade is van fysieke schade. Vermogensschade die niet het gevolg is van fysieke schade
nu nog niet meenemen (omwille van het zo snel mogelijk hebben van een protocol voor het
afhandelen van fysieke schade aan gebouwen en werken, en de gevolgschade die daaruit
voortvloeit)
Financieel faciliteren civiele procedures MKB (punt voor bespreking): Indien MKB een
civielrechtelijke procedure wil volgen, zou de Commissie dit financieel kunnen faciliteren?
o Vermogensschade bij MKB, die niet volgt uit fysieke schade, zou nog niet opgenomen
moeten worden in dit protocol. Wel moet expliciet het doel zijn om deze schade in de
definitieve eindsituatie (IM/Schadefonds) op te nemen.
o Er zijn bestaande (schrijnende) schadegevallen van vermogensschade bij MKB die buiten
dit protocol zullen vallen. Deze zullen de civielrechtelijke procedure moeten volgen,
maar die rechtsgang is vaak de kostbaar. Een optie zou zijn dat de Commissie de
civielrechtelijke procedure financieel faciliteert.
Fasering complexe schade2 (advies): Complexe schade wel meenemen in dit protocol voor
nieuwe meldingen. Meldingen die al in procedure zijn bij NCG laten afhandelen door NCG (als er
geen passende oplossing komt). Nieuwe organisatie moet hierop zijn ingericht (bijv. begeleiding
bij verschillende veroorzakers van schade).
Fasering roerende zaken (advies): Roerende zaken niet meenemen in dit protocol. Enerzijds
komen ze niet heel vaak voor, anderzijds is het een te groot risico om deze weg helemaal open
te zetten.
Bestaande regeling mestkelders (advies): Bestaande regeling voor mestkelders wel meenemen
in dit protocol. Dit is schade als gevolg van fysieke schade dus valt automatisch onder dit
protocol. Voor de duidelijkheid moet in de Toelichting opgenomen worden dat dit het geval is.
Bestaande regeling Programma Groninger Stallen en Schuren (PGSS) (advies): Bestaande
regeling voor PGSS bij voorkeur wel meenemen in dit protocol indien het binnen de Europese
regels omtrent staatsteun mogelijk is (EZK is aan het kijken of dit bij de Europese Commissie
gemeld en geaccepteerd kan worden).
Bestaande regeling voor erfgoed (advies): Bestaande regeling voor erfgoed (en de juiste
mensen/expertise) wel meenemen in dit protocol. Erfgoed moet een eigen werkwijze kennen,

2

Complexe schade: o.a. samenloop factoren, bijzondere omstandigheden, verschillende partijen, monumenten
met vergunningsplicht, asbest
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met name dat monumenten, beeldbepalende en karakteristieke panden door gespecialiseerde
deskundigen worden behandeld. Dit moet in de Toelichting goed omschreven zijn.
Bestaande werkafspraken voor woningcorporaties (advies): Aandacht voor bespreken werkwijze
met woningcorporaties, bestaande werkafspraken waar mogelijk overnemen binnen de
publieke inrichting.
Bestaande regeling waardevermeerdering (advies): Bestaande regeling waardevermeerdering
nu nog niet meenemen in dit protocol. De regeling moet wel worden aangepast als gevolg van
het protocol.
Acuut onveilige situaties (advies): Protocol voor acuut onveilige situaties wel meenemen in dit
protocol. Criteria op basis waarvan een acuut onveilige situatie wordt bepaald en de werkwijze
van afhandeling en relatie met bevoegdheid burgemeester moeten wel vóór de start van de
uitvoering door de Commissie in overleg met Gemeentes worden vastgesteld. Dit moet op dag 1
van overname operationeel zijn. (NB: Er waren slechte ervaringen bij gemeenten met de
(eenzijdige) acuut onveilige situatie protocollen van CVW. Inmiddels is daarover
overeenstemming met gemeenten, dus vooral gebruik maken van wat er al is.)

Besluit Artikel 2
Besluit Artikel 3
- (zie opties/advies bij Besluit Artikel 1)
Besluit Artikel 4
 Vertrouwenscommissie bij aanstelling Commissieleden (punt voor bespreking): Zou een
vertrouwenscommissie (of andere wijze waarop regionale partijen gehoord kunnen worden)
een rol kunnen spelen bij de benoeming van de Commissie door de Minister voor
Rechtsbescherming?
o Voordeel is dat dit vertrouwen uit de regio nog veder zou borgen. Aan de andere kant
wordt de onafhankelijkheid wellicht reeds voldoende geborgd door benoeming door de
Minister voor Rechtsbescherming te laten doen.
Besluit Artikel 5
Besluit Artikel 6
 Uitgangspunten ("doelen") voor inrichting (sub-)procedures (advies): Zie bijlage 2 voor de
voorgestelde uitgangspunten (ietwat aangepast vanuit het vorige expertteam advies aan BT).
Expertteam acht het van belang (en volkomen logisch) dat de Commissie in haar werkwijze
prioriteiten stelt: zowel bij het bepalen welke meldingen eerst behandeld worden, als bij het
bepalen hoe uitgebreid de Commissie onderzoek (laat) doen naar het causale verband.
Tegelijkertijd is het niet de bedoeling dat deze prioritering op voorhand door middel van een
geografische grens of generaliserende modellen wordt vastgelegd. Het moet een flexibel
onderdeel van de werkwijze zijn.
 Advies: Benoemen dat er specifieke kwaliteitseisen noodzakelijk zijn voor Agro, MKB, Erfgoed.
Besluit Artikel 7
 Advies: Toevoegen “van derden” na “instructies” in lid 1.
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Besluit Artikel 8
 EZK/Rechtsbescherming (advies): Zo veel mogelijk buiten EZK onderbrengen, in acht nemend
het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).
Besluit Artikel 9
 Commissie advisering bezwaarschriften (advies): Schrappen lid 3, commissie advisering
bezwaarschriften zou in alle gevallen advies moeten uitbrengen (kan ook een kort advies zijn,
indien bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk of ongegrond is)
Besluit Artikel 10
 Commissie advisering bezwaarschriften (advies): Toevoegen “ten minste” bij lid 1 (ter
referentie: op dit moment zijn er 8 arbiters)
Besluit Artikel 11
Besluit Artikel 12
Besluit Artikel 13
 Rol Arbiter Bodembeweging (advies): Indien een passende oplossing via de ‘achterdeur’ wordt
gevonden voor schades die gemeld zijn vóór 31 maart 2017 en nog in procedure zijn, dan is het
mogelijk om de Arbiter Bodembeweging op te heffen. Indien deze passende oplossing niet
wordt gevonden is het noodzakelijk om de Arbiter Bodembeweging te laten functioneren.
Besluit Artikel 14
Besluit Artikel 15
 Schademeldingen van vóór 31 maart 2017 (nog in procedure) (punt voor bespreking): Voor
schades die gemeld zijn vóór 31 maart 2017 en nog in procedure zijn, is het mogelijk om via de
‘achterdeur’ een passende oplossing te onderhandelen met NAM?
o Een passende oplossing voor de ~6000 meldingen die nog in opname, bij contraexpertise zitten of bij de arbiter liggen zou de beste oplossing zijn. Bij een passende
oplossing wordt gedacht aan een algemene regeling waarin alle openstaande
schademeldingen op ruimhartige wijze hersteld/vergoed worden. Hiermee wordt een
mogelijke valse start van de Commissie voorkomen en wordt de kans verkleind op het
direct vastlopen van het nieuwe systeem.
o Bij de passende oplossing moet duidelijk zijn hoe deze zich verhoudt tot de bestaande
waardevermeerderingsregeling.
o Als er geen passende oplossing gevonden kan worden, dan zouden deze meldingen
allemaal de mogelijkheid moeten krijgen om onder dit nieuwe protocol te vallen. Dit
advies wordt gedeeld door de juridische commissie. Het expertteam ziet echter twee
risico’s in het niet vinden van een passende oplossing en het geven van de mogelijkheid
aan deze meldingen om onder dit nieuwe protocol te vallen:
(1) bij de aankondiging van het nieuwe schadeprotocol is er dan slechts een oplossing
voor iets meer dan de helft van de openstaande schademeldingen (de ~8000 meldingen
van na 31 maart)
(2) de tijdelijke Commissie begint dan met een groot dossier aan complexe gevallen,
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vaak met meerdere uiteenlopende expertise rapporten. Het expertteam acht de kans
groot dat daarmee de Commissie direct een valse start heeft met een enorme voorraad
af te handelen meldingen, wat leidt tot lange looptijden en de kans dat de tijdelijke
Commissie dan een hele reeks aan zeer moeilijke beslissingen moet maken aan het
begin van haar bestaan.
Schademeldingen van vóór 31 maart 2017 (afgehandeld, maar afgewezen) (punt voor
bespreking): Het expertteam vraagt zich af of het uitsluiten van alle oude meldingen gewenst
is. Voor schades die gemeld zijn vóór 31 maart 2017 en afgehandeld en afgewezen zijn, zou de
Commissie de ruimte moeten krijgen om zeer schrijnende gevallen wel in behandeling te
kunnen nemen, op basis van de specifieke omstandigheden van het geval?
o Een gelimiteerd aantal van de meldingen voor 31 maart 2017 is wel al afgehandeld,
maar zijn schrijnende gevallen (bijv. niet naar contra-expertise/arbitrage gegaan door
ernstige ziekte). Het expertteam zou er voorstander van zijn om de Commissie de
ruimte te geven om zeer schrijnende gevallen wel in behandeling te kunnen nemen, op
basis van de specifieke omstandigheden van het geval.

Besluit Artikel 16
Besluit Artikel 17
Protocol Artikel 1
Protocol Artikel 2
 Advies: “Type gebouw” toevoegen aan lid 2
 Advies: Expliciet “één loket” benoemen in het protocol
Protocol Artikel 3
 Advies: Toevoeging in Toelichting: “Als er sprake is van een acuut onveilige situatie, dan moet
daar onmiddellijk melding van worden gedaan aan de betreffende Gemeente. Criteria op basis
waarvan acuut onveilige situaties wordt bepaald wordt in overleg met Gemeentes vastgesteld.”
 Zie ook advies onder Besluit Artikel 1.
Protocol Artikel 4
Protocol Artikel 5
 Advies: Weghalen “over de oorzaak van de schade”. De Commissie moet zelf bepalen wat voor
rapportage-eisen zij stelt aan de deskundigen.
Protocol Artikel 6
 Mondelinge toelichting zienswijze schademelder (advies): Toevoegen “schriftelijk dan wel
mondeling” bij lid 5
Protocol Artikel 7
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Schadevergoeding in natura vs. in contanten (advies): Beide opties mogelijk maken (zoals
opgenomen in de laatste versie van het Protocol). De bewoording van “een vast bedrag” moet
aangepast worden – dit zou verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden.
Advies: De strekking (zoals uitgelegd in het expertteam) van het overdragen van de vordering is
helder en akkoord, echter moet dit artikel in de definitieve tekst duidelijker uitgewerkt worden.
Ook moet de uitleg van dit artikel zeer duidelijk in de toelichting worden opgenomen.

Protocol Artikel 8
 Bouwkundige opname (voorgestelde technische term voor "nulmeting") (advies): Het is
verstandig om bouwkundige opnames uit te voeren. Dit is nuttig voor opbouw van kennis en
data en bovendien kan het gaandeweg helpen bij het afhandelen van schades, omdat het de
discussie kan verhelderen (oud vs. nieuw in relatie tot oorzaken). Een bouwkundige opname
houdt in de vastlegging in beeld (fotografie) en geschrift (de rapportage) van (de bestaande
gebreken aan) een gebouw of werk. Het doel van de opname is om volledig inzicht te krijgen in
de eventuele bestaande gebreken zodat hier later geen onterechte schadeclaims over ontstaan
(opbouwen woondossier). Als bouwkundige opnames worden uitgevoerd is het advies van de
technische experts dit volledig en zorgvuldig te doen. Het expertteam benadrukt echter dat het
doen van een bouwkundige opname nooit de schadeafhandeling mag frustreren. Het is dus
verstandig dit los te organiseren van de afhandeling van schade, omdat het anders een
bottleneck in de afhandeling veroorzaakt. De Commissie kan eventueel overwegen om
bouwkundige opnames uit te besteden (aan de markt) en hier een vergoeding tegenover te
zetten.
 De bouwkundige opnamen zouden gekoppeld moeten zijn aan een online woningdossier waar
zowel de Commissie als de bewoner toegang toe heeft en alle relevante informatie voor dat
adres bevat.
 NB: Schademelders kunnen niet verplicht worden om mee te werken aan een bouwkundig
opname. Alleen zaken die gerelateerd zijn aan, en noodzakelijk worden geacht voor, de
aanvraag kunnen verlangd worden van een schademelder.
Protocol Artikel 9
 Commissie advisering bezwaarschriften (advies): De commissie advisering bezwaarschriften zou
bij elk bezwaar ingeschakeld moeten worden
 Onafhankelijke ondersteuning bij bezwaar (advies): De schademelder moet onafhankelijke
ondersteuning kunnen krijgen na het aantekenen van bezwaar. Deze onafhankelijke deskundige
moet voldoen aan de kwaliteitseisen van de Commissie. De procedure zou moeten zijn: bezwaar
> onafhankelijke ondersteuning > advies commissie advisering bezwaarschriften (op basis van
besluit Commissie en rapport onafhankelijke deskundige) > besluit Commissie. Deze
onafhankelijke deskundigen moet worden bekostigd door de Commissie.
Bijlage 2
 Overlastvergoeding (advies): Overlastvergoeding per schademelding zou binnen de aangegeven
bandbreedte (€250-€1000) moeten worden vastgesteld, bijvoorbeeld op basis van: de omvang
van de schade, de omvang van de overlast, en de persoonlijke situatie waarin de schademelder
zich bevindt. De hoogte van de overlastvergoeding zou niet vooraf gedifferentieerd moeten
worden tussen eventuele sub-procedures (om invloed op de voorkeur voor een bepaalde subprocedure te voorkomen).
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Toelichting
 Doorvertaling bewijsvermoeden (punt voor bespreking): Het is van cruciaal belang dat de
uitleg van de juridische commissie (zie apart verslag) over de rol van het (privaatrechtelijke)
bewijsvermoeden in de publiekrechtelijke schadeafhandeling goed in het protocol en de
Toelichting wordt opgenomen.
o Met de keuze voor publiekrechtelijke schadeafhandeling is de privaatrechtelijke
grondslag van aansprakelijkheid verdwenen. Het bewijsvermoeden is een
privaatrechtelijk bewijsrechtelijk mechanisme, en speelt in deze publiekrechtelijke
oplossing geen directe rol meer. Deze publiekrechtelijke regeling gaat over het wel of
niet toekennen van schadevergoeding. Er is geen sprake van twee partijen waarbij de
één bewijs en de ander tegenbewijs levert. De Commissie is geen partij, de Commissie
beslist. De Commissie heeft daarbij een motiveringsplicht, en geen bewijsplicht/recht.
Daarin is dus geen sprake van een directe rol voor het bewijsvermoeden.
o Gezien de ratio van de regeling werkt het privaatrechtelijke bewijsvermoeden door in
het publiekrechtelijke domein op het onderhavige terrein. Het wordt zeer belangrijk
gevonden dat de regelingen uit het civiele recht weerspiegeld worden in het
publiekrechtelijke beleid. Lees:
1. Schademelders moeten tenminste hetzelfde beschermingsniveau genieten als in
een civiele procedure t.o.v. NAM
2. De publiekrechtelijke weg mag niet minder opleveren voor een schademelder
dan de privaatrechtelijke weg: de bewijsregels en het schade niveau zouden
nooit minder mogen zijn dan in civiele procedure
o De Commissie moet dus via een ruimhartige invulling van de causaliteitsbeoordeling
minimaal hetzelfde beogen te bereiken als volgens de privaatrechtelijke toetsing het
geval zou zijn geweest.
 Rol zaakbegeleider (advies): Rol van de zaakbegeleider duidelijk omschrijven in de Toelichting:
o “Elke verzoeker krijgt na de melding een zaakbegeleider toegewezen. De laatste meldt
zich zo snel mogelijk na de melding bij de verzoeker (intentie is om dit op termijn binnen
48 uur te kunnen doen). De zaakbeleider faciliteert het proces; hij staat daarbij de
verzoeker terzijde (vanuit het perspectief van de verzoeker) en beantwoordt diens
vragen. De zaakbegeleider heeft tevens een informatieve taak. Hij licht het proces en de
stappen toe en biedt de verzoeker aan het schaderapport en het besluit van de
Commissie met hem of haar door te nemen en toe te lichten. Hij maakt de verzoeker er
op opmerkzaam dat en op welk moment hij de mogelijkheid heeft een onafhankelijke
(technische of juridische) ondersteuning bij bezwaar in te schakelen. De zaakbegeleider
heeft daarnaast een intermediaire taak: vragen van de verzoeker brengt hij op diens
verzoek over aan betrokken deskundigen en de Commissie en vice versa. Tenslotte kan
de zaakbegeleider, op verzoek van de verzoeker dan wel de Commissie, overleg regelen
tussen verzoeker, betrokken deskundigen en leden van de Commissie.”
o De zaakbegeleider coördineert het proces, hij/zij is enig aanspreekpunt vanuit IM voor
claimant en vice versa. Zaakbegeleider is verantwoordelijk voor het ontzorgen in een
mate die door claimant wordt bepaald (sommigen willen liefst zelf zoveel mogelijk in de
hand houden, anderen geven liefst alles uit handen of zijn niet in staat/gelegenheid om
alles te overzien).
 Meldingsprocedure (advies): Meldingsprocedure duidelijk omschrijven in de Toelichting:
o “Schade door gaswinnen in het domein van het Besluit kan op de volgende manieren bij
de Commissie worden gemeld:
1. Via het online schadeformulier op de website van de Commissie
2. Telefonisch
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3. Per brief bericht aan de Commissie
4. Aan de balie van het kantoor of van een steunpunt van de Commissie
Wanneer er na een aardbeving veel schade wordt verwacht in een bepaald gebied, zal
de Commissie aldaar een tijdelijk, extra fysiek loket openen. Bij de aanmelding zal een
zo compleet mogelijk beeld op hoofdlijnen worden gemaakt van de (schade)situatie.
Aan de orde komen o.a.: aard en omvang van de schade, het type gebouw, het adres,
NAW gegevens en eventueel de persoonlijke situatie en wensen. Deze informatie is
relevant om de melder zo goed, snel en adequaat mogelijk te kunnen helpen. De melder
krijgt zo snel mogelijk na de melding een ontvangstbevestiging, met daarbij de
contactgegevens van de toegewezen zaakbegeleider en informatie over de komende
stappen in de procedure (intentie is om dit op termijn binnen 48 uur te kunnen doen).”
Vier regio pijlers (advies): Tekst toelichting over vier pijlers regio opnemen in de Toelichting
(bijvoorbeeld als tweede alinea bij 2.1). Voorstel:
o “In dit schadeprotocol wordt mede een uitwerking gegeven aan de vier pijlers die
volgens de regionale besturen en de maatschappelijke organisaties noodzakelijk zijn
voor het een integrale aanpak van alle problemen die samenhangen met de
aardgaswinning in Groningen:
1. de verantwoordelijke staat
2. rechtvaardige schadebepaling
3. menselijke maat
4. onafhankelijke schadeafhandeling
Met de keuze voor een op het publiekrecht gebaseerd systeem voor schadeafhandeling
neemt de staat verantwoordelijkheid. Rechtvaardige schadebepaling gaat uit van
ruimhartigheid en vergoeding van kosten die niet direct in verband kunnen worden
gebracht met de gaswinning, maar die zonder gaswinning redelijkerwijs niet waren
ontstaan. De menselijke maat brengt tot uitdrukking dat de zorgplicht naar inwoners
wordt nagekomen en dat met dit protocol gewerkt wordt aan herstel van vertrouwen bij
de inwoners van Groningen. Dit protocol is gebaseerd op een onafhankelijke
schadebepaling en - afhandeling.”
Samenhang met versterkingsoperatie (advies): Wanneer de Commissie wegens de omvang van
de schade, de zoveelste herhalingsschade, of een verhoogd risico, constateert dat er aanleiding
is te overwegen het gebouw versneld op te nemen in de versterkingsopgave, wordt dit ter
afweging aan de NCG en de bewoner voorgelegd.
o NB: Schademelders blijven altijd recht houden op schadevergoeding in
contanten/herstel, ook als ze eventueel meegenomen worden in de
versterkingsoperatie
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Bijlage 1 – Toelichting bij fasering schadesoorten en soorten gebouwen/werken
Schadesoorten

Bestaande
uitvoering
CVW

Opnemen in
protocol?
Ja

Wanneer

CVW
Nvt
NAM

Ja
Ja
Nee

Zsm

Immateriële schade

NAM

Zsm

Vermogensschade/
bedrijvenloket

NAM

Complexe schade

NCG (via CVW
of
rechtstreeks

Optie (als
gevolgschade
wel, ‘op
zichzelf
staand’ niet)
Deels (als
gevolgschade
wel, ‘op
zichzelf
staand’ niet)
Ja

Bijzondere situaties

CBS (via OR of (optie)
burgemeester)

Roerende zaken

Nee

Fysieke schade
gebouwen en werken
Gevolgschade
Overlastcompensatie
Waardevermindering

Nee

Opmerking

-

Zsm

-

Zsm

Bestaande regeling, is
juridisch niet houdbaar.
Voorlopig melden bij
NAM.
Definitie nodig, regeling
verstandig, optie om
immateriële schade die
het gevolg is van fysieke
schade wel op te nemen
Voorlopig melden bij NAM

Aandacht voor grotere
begeleidingsvraag, andere
schadeveroorzakers/
aansprakelijke partijen en
samenloop met
versterken
Werkwijze van deze
commissie kent veel
vrijheid om tot
oplossingen te komen. Is
essentieel, hoe kan dat in
stand blijven in publieke
context?
Werkwijze vaststellen
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Soorten gebouwen/
werken
Agro (mestkelders, PGSS)

Bestaande
uitvoering
CVW

Opnemen in
protocol?
Ja (met
aandacht voor
inrichting
PGSS)

Erfgoed
- Monumenten
- Beeldbepalend
- Karakteristiek
Zie erfgoedprogramma

CVW

Ja (met
overnemen van
werkwijze)

MKB

CVW

Ja

Verhuurders/ woco’s
(huurders)

CVW

Ja (bij
voorkeur)

Infra en
industriegebouwen

NAM

Nee

Wanneer

Zsm

Opmerking
Regeling mestkelders
toevoegen aan
protocol, werkwijze
PGSS toevoegen.
Indien niet naar
commissie, dan CVW
(idem rest hieronder)
Gaat vooral om het
inzetten van mensen
met de juiste expertise
voor opname,
beoordeling en
herstelvoorstel
Consequentie kan ook
vermogensschade/
inkomstenderving zijn,
gelinkt aan de fysieke
schade en/of het
repareren daarvan
Woningcorporaties
hebben werkwijze
afgesproken met CVW.
Er moeten nieuwe
afspraken worden
gemaakt.
Voorlopig melden bij
NAM
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Bijlage 2 – Uitgangspunten voor inrichting (versnelde) sub-procedures
Algemene vertrekpunten voor het schadeproces:
 Proces moet vertrouwen terugwinnen, en kunnen rekenen op maatschappelijke draagvlak
 Heldere communicatie, waarbij de schademelder zich serieus genomen voelt
Specifiek voorgestelde uitgangspunten:
Proces
stap
Melding

Voorgesteld
uitganspunt
Veiligheid voorop

Constructieve schade
bij voorrang
behandelen
Inwoners worden
ontzorgd

Toelichting (voorbeelden van implicaties van het uitgangspunt)







Procedure
tot besluitvorming

Besluit &
Afhandeling

Proactief
Snel
Eenvoudig
Duidelijk
Zorgvuldig







Ruimhartig




Gelijke behandeling

Aandacht voor
overlap met
versterkingsoperatie







Onmiddellijk actie indien er sprake is van een acuut
onveilige situatie; en controle op vermoeden van
constructieve schade bij opname
Ook indien niet acuut onveilige situatie, constructieve
schade bij voorrang behandelen t.o.v. niet constructieve
schade
Simpele formulieren, niet van kastje naar de muur,
maatwerk voor complexe situaties
Beschikbaarheid van ondersteuning van bewoners indien
nodig (bijv. indien niet digitaal aangesloten of
gedemotiveerd)
Communicatie direct na een beving (tzt)
Korte, snelle procedure
Simpel volgbare en transparante procedure
Geen tegensprekende rapporten
Heldere communicatie (vanuit een integraal beeld op
adresniveau), afspraken nakomen
Verder gaan dan juridische aansprakelijkheid (soms is
alleen herstel/financiële compensatie niet genoeg om het
probleem voor de bewoner op te lossen)
Bewoner krijgt voordeel van twijfel (in situaties waarin het
niet glashelder is), in lijn met het bewijsvermoeden
Ruimhartige oplossing bieden voor openstaande dossiers
Regeling voor een overlastvergoeding
Transparante toekenning van bijkomende kosten
Geen situatie is gelijk, maar conclusie bij de buurman kan
niet (zonder meer) anders zijn, en moet uitlegbaar zijn
Overwegen om bij (grote) schade versnelde opname in het
versterkingsprogramma mogelijk te maken, en andersom:
in het versterkingsprogramma kan afhandeling van schade
worden meegenomen
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19c
Juridische commissie schadeprotocol
25 januari 2018, 16:00‐17:30
Terugkoppeling
Wat is de bevoegdheidsgrondslag van dit protocol?
 De grondslag van dit protocol is buitenwettelijk (begunstigend) beleid
 De Minister is bevoegd: de Minister kent dus de schadevergoeding toe (in plaats van dat de
tijdelijke Commissie zelf als bestuursorgaan wordt opgericht)
 De Commissie besluit over de toekenning van een schadevergoeding. De Commissie besluit niet
over civielrechtelijke aansprakelijkheid: niet over de aansprakelijkheid van NAM, en ook niet
over de aansprakelijkheid van de Staat.
 Dit alles wordt duidelijker in de Toelichting opgenomen
Wat betekent deze vorm van publiekrechtelijke schadeafhandeling voor de beoordeling van het
causale verband tussen de schade en bodembeweging als gevolg van gaswinning?
 In private domein is er sprake van twee partijen voor de rechter. In het publieke domein is dit
niet meer het geval. Er is sprake van een aanvrager, en een bestuursorgaan dat
schadevergoeding uitkeert indien deze een schadeclaim gegrond acht.
 Bij een besluit heeft de Commissie een onderzoeks‐ en motiveringsplicht. Zij moet motiveren of
er sprake is van schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning. Om dit te doen moet
die Commissie de causaliteit beoordelen tussen de schade en bodembeweging als gevolg van
gaswinning. Op basis van haar oordeel over deze causaliteit besluit de Commissie om wel of
geen schade uit te keren.
 De motivering van de Commissie is gebaseerd op het advies van een technische deskundige. Een
technische deskundige kan twee inschattingen geven:
1. Een inschatting van de technische causaliteit: het is zeer waarschijnlijk, waarschijnlijk,
aannemelijk … (etc.) dat de schade is veroorzaakt door bodembeweging als gevolg van
gaswinning
2. Een inschatting van de omvang van de schade: er is x euro aan schade
 Ad 1. De juridische afweging zit in hoe ruimhartig de Commissie de causaliteit invult: welke
invulling van het causaal verband acht zij voldoende om schade toe te kennen?
 Omdat het hier om buitenwettelijk (begunstigend) beleid gaat, zou de Commissie een
ruimhartig beleid moeten voeren, en zo veel mogelijk schades moeten vergoeden die
mogelijkerwijs het gevolg kunnen zijn van bodembeweging als gevolg van gaswinning
 Om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk gelijke gevallen gelijk behandeld worden, kan de
Commissie richtlijnen ontwikkelen over de wijze van beoordeling van het causale verband met
inbegrip van een analoge toepassing van het privaatrechtelijke bewijsvermoeden. Dit moet
overgelaten worden aan de onafhankelijke, deskundige Commissie, en zou niet van te voren
door bestuurders vastgesteld moeten worden.
 Ad 2. Bij de bepaling van de omvang van de schade (“schadebegroting”) speelt ook een
juridische afweging, maar inhoudelijk is deze vaststelling bij fysieke schade aan gebouwen en
werken technisch‐bouwkundig van aard.
 Dit alles wordt duidelijker in de Toelichting opgenomen
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Wat voor rol speelt het (privaatrechtelijke) bewijsvermoeden in deze vorm van publiekrechtelijke
schadeafhandeling?
 Met de keuze voor publiekrechtelijke schadeafhandeling is de privaatrechtelijke grondslag van
aansprakelijkheid verdwenen. Het bewijsvermoeden is een privaatrechtelijk bewijsrechtelijk
mechanisme, en speelt in deze publiekrechtelijke oplossing geen directe rol meer. Deze
publiekrechtelijke regeling gaat over het wel of niet toekennen van schadevergoeding. Er is geen
sprake van twee partijen waarbij de één bewijs en de ander tegenbewijs levert. De Commissie is
geen partij, de Commissie beslist. De Commissie heeft daarbij een motiveringsplicht, en geen
bewijsplicht/recht. Daarin is dus geen sprake van een directe rol voor het bewijsvermoeden.
 Gezien de ratio van de regeling werkt het privaatrechtelijke bewijsvermoeden door in het
publiekrechtelijke domein op het onderhavige terrein. Het wordt zeer belangrijk gevonden dat
de regelingen uit het civiele recht weerspiegeld worden in het publiekrechtelijke beleid. Lees:
o Schademelders moeten tenminste hetzelfde beschermingsniveau genieten als in een
civiele procedure t.o.v. NAM
o De publiekrechtelijke weg mag niet minder opleveren voor een schademelder dan de
privaatrechtelijke weg: de bewijsregels en het schade niveau zouden nooit minder
mogen zijn dan in civiele procedure
 De Commissie moet dus via een ruimhartige invulling van de causaliteitsbeoordeling minimaal
hetzelfde beogen te bereiken als volgens de privaatrechtelijke toetsing het geval zou zijn
geweest.
 Het volgende wordt nog opgemerkt: Als het schade niveau in deze publiekrechtelijke weg nooit
minder zou mogen zijn dan in een civiele procedure, dan moet voor de Commissie wel
duidelijkheid bestaan over de rechtens juiste wijze van interpretatie van het bewijsvermoeden
in een civiele procedure. Dit betekent dat er wellicht toch prejudiciële vragen gesteld moeten
worden, waardoor het tijd gaat kosten voordat er hierover volledige duidelijk bestaat
 Dit alles wordt duidelijker in de Toelichting opgenomen
Schadesoorten en fasering
 Begrijpelijk om immateriële schade en waardevermindering nu nog niet mee te nemen, met het
oog op de tijdelijkheid van deze Commissie. Het moet wel nadrukkelijk de ambitie zijn om in de
definitieve oplossing wél alle soorten schade bij één loket te hebben.
o NB: protocol vergoedt nu fysieke schade aan gebouwen of werken (excl. industrie/infra),
inclusief gevolgschade (bijkomende kosten)
 Door definitie vallen nu MKB gebouwen buiten het protocol: wellicht in overweging nemen als
subcommissie onder bijzondere situaties, of als alternatief deze (schrijnende) schadegevallen
kosteloos naar de rechtbank te laten gaan
Antwoorden op expert team vragen
1. Is het mogelijk om schademelders te verplichten tot een “bouwkundige opname” (=voorgestelde
technische term voor “nulmeting”)?
 Nee, er is geen grondslag voor een verplichting maar verzoekers moeten wel meewerken aan
schadebegroting
 Alleen zaken die gerelateerd zijn aan, en noodzakelijk worden geacht voor, de aanvraag kunnen
verlangd worden van een schademelder
 Alleen indien de Commissie oordeelt dat de bouwkundige opname noodzakelijk is om verder te
kunnen met de aanvraag zou het mogelijk zijn om dit te verlangen/verplichten

2

2. Kan het uitvoeren van een “bouwkundige opname” (=voorgestelde technische term voor
“nulmeting”) ongunstig uitpakken voor de schademelder?
 Ja, mogelijkerwijs wel (is echter geen juridische vraag)
3. Vertalen de voor de bewoner gunstige artikelen uit het BW (risicoaansprakelijkheid en
bewijsvermoeden) zich op dit moment voldoende in de publiekrechtelijke uitwerking?
 Zie verslaglegging in dit document
4. Is het überhaupt wettelijk mogelijk om geen optie voor uitbetaling in contanten te bieden?
 Ja, aangezien de privaatrechtelijke weg niet wordt afgesloten, en dit buitenwettelijk
(begunstigend) beleid is. Met het beleid wordt een extra faciliteit geboden voor de
gemakkelijke, snelle, goedkope afhandeling van schade. Als vanuit het algemeen belang bepaald
wordt dat binnen deze “extra faciliteit” uitkering in contanten onwenselijk is, dan kan dat zo
ingeregeld worden. Voor de gedupeerde blijft de weg naar de civiele rechter als alternatief
open. Mocht de keuze gemaakt worden om uitbetaling in contanten te bepereken dan:
o Zou dit een afwijking zijn van het uitgangspunt in het civiele schadevergoedingsrecht dat
de bewoner in principe recht heeft op schadevergoeding in contanten (zie ook vraag 3).
o betekent dat praktisch gesproken het publiekrechtelijke traject op dit punt minder
mogelijkheden biedt dan de privaatrechtelijke weg (en dus geen 1‐op‐1‐ vervanging is)
 Bij voorkeur wordt het besluit hierover wel bestuurlijk gemaakt en al opgenomen in het
besluit/protocol (in tegenstelling tot het door te schuiven naar de inrichting door de Commissie)
5. Op het moment dat er schade is vastgesteld, heeft de schademelder altijd recht op
compensatie/herstel of is het mogelijk om het schadeherstel te verdisconteren met de
versterkingsoperatie?
 Ten principale zijn de schadeafhandeling (aansprakelijkheid uit BW) en de versterkingsoperatie
(verplichting uit Mijnbouwwet) twee verschillende regimes
 In voorkomende gevallen zou de Commissie wel de bevoegdheid hebben, om pragmatisch toe te
passen en een verzoek af te wijzen als met zekerheid gezegd kan worden dat de schade op
andere wijze opgelost wordt (bijv. door aankomende versterkingsplannen).
6. Als de Commissie, op basis van de relatie tussen de omvang van de schade en de onderzoekskosten,
een procedure zou willen inrichten waarbij bepaalde schademeldingen vrijwel direct toegezegd en
hersteld worden, wordt er dan wel of niet juridisch erkend dat de schade het gevolg is van
bodembeweging als gevolg van gaswinning?
 Heeft niets met elkaar te maken. Met dit beleid wordt een onverplichte extra faciliteit geboden
voor de gemakkelijke, snelle, goedkope afhandeling van schade. Aangezien het buitenwettelijk
en onverplicht is zijn de uitspraken geen civiele erkenning van aansprakelijkheid.
 De Commissie mag te allen tijde procedures inrichten t.b.v. de gemakkelijke, snelle, goedkope
toekenning van schades. Impliceert dan wel dat aardbevingsschade vastgesteld wordt, maar niet
meer dan dat.
Versnelde procedure
 Voor het slagen van dit nieuwe protocol is snelheid van afhandeling van groot belang. In
gebieden met hoge trilling snelheden zou een versnelde procedure ingericht kunnen worden.
Op basis van de bestaande technische onderbouwing zou de Commissie hier meer “voordeel
van de twijfel” kunnen toepassen. Dit gebied zou dan per beving vastgesteld moeten worden
3




Ook op basis van omvang van de schade lijkt dit logischerwijs mogelijk: hoe hoger de omvang
van de schade, hoe gedetailleerder het onderzoek
Belangrijk om te benadrukken is dat dit de uitvoeringspraktijk is, en dat dit niet van te voren
ingevuld en vastgesteld moet worden. Er moet vertrouwd worden op het feit dat de Commissie
onafhankelijk en deskundig is, en daardoor zelf het beste in staat om deze procedures vast te
stellen.

Gang naar civiele rechter
 De schademelder kan altijd nog naar de civiele rechter, deze weg is zonder wettelijke grondslag
voor de Commissie niet uit te sluiten
 De verwachting is dat dit niet vaak zal (hoeven) gebeuren, mits deze “extra faciliteit” die door
buitenwettelijk (begunstigend) beleid geboden wordt voor de schademelder inderdaad zorgt
voor een gemakkelijkere, snellere en goedkopere afhandeling van schade
 De schademelder die een vergoeding toegekend krijgt heeft voor dat geval geen schade meer
 Wat wel mogelijk is, is het volgende: schademelder heeft €10.000 schade, en krijgt (voor wat
voor reden dan ook) €5000 toegekend door de Commissie. Voor de resterende €5000 kan de
schademelder in principe nog naar de civiele rechter
Afhandeling schademeldingen uit het verleden
 Schades gemeld tussen 31 maart 2017 en de inwerkingtreding van het nieuwe protocol zouden
automatisch onder het nieuwe protocol moeten vallen
 Schades gemeld voor 31 maart 2017 die nog in procedure zijn moeten allemaal de mogelijkheid
krijgen (maar niet automatisch verplicht worden) om onder het nieuwe protocol te vallen (zowel
de meldingen die nu in opname of contra‐expertise zitten, als de meldingen die bij de Arbiter
liggen). Wellicht zou dit zelfs moeten gelden voor alle eerdere schademeldingen (niet alleen die
nog in procedure zijn), omdat daarmee recht wordt gedaan aan de door de wetgever
toegekende onmiddellijke werking van artikel 6:177a BW (zie vraag 3 hierboven). Echter is hier
nog geen definitief overeengekomen oordeel van de commissie over.
Borging ‘contra‐expertise’ uit het private domein
 Dit is voldoende geborgd indien de schademelder onafhankelijke technische ondersteuning kan
krijgen (en vergoed kan krijgen) na het aantekenen van bezwaar
 Tegelijkertijd is het belangrijk om dit niet te groot maken omdat de situatie wezenlijk anders is
in het publieke domein: in plaats van NAM vs. schademelder (2 partijen voor de rechter) is het
nu een onafhankelijke Commissie die beslissingen neemt

4
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Groningenagenda
Bovengronds
Bestuurlijke tafel
29 JANUARI

Agenda

Schadeprotocol: Basis principes
Schadeprotocol: Mogelijke aanpassingen
Schadeprotocol: Communicatieplan

1

Wij richten ons vandaag op het besluit en het protocol, niet de werkwijze

Besluit

Protocol

Werkwijze

Publiekrechtelijke bepalingen om
instanties en beleidsregels vast te
stellen, incl. doelstelling en
reikwijdte

Regels en kaders voor de
afhandeling van schade

De precieze stappen die gevolgd
moet worden om mandaat en
taken te vervullen

Voorbeelden
• Welke instanties opgericht
worden, inclusief uitleg van
bijbehorend mandaat en
taken

Voorbeelden
• De uitgangspunten voor de
werkwijze van de instanties
(zonder de gedetailleerde
invulling hiervan)

Voorbeelden
• De eisen waaraan een
schadeopname moet voldoen

• Welke type vraagstukken
(meldingen) deze organisaties
kunnen behandelen

• De mogelijkheden die de
instanties kunnen overwegen
voor het inrichten van de
werkwijze (zoals vergoeding
versus herstel)

• De inrichting van (sub)procedures, rekening houdend
met de uitgangspunten
omschreven in het protocol

2
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Ter besluitvorming aan deze tafel

Voorbeelden van type vragen die beantwoord kunnen worden in
besluit, protocol en werkwijze
Behandeling

Besluit

Wat is de
bevoegdheidsgrondslag
van het besluit?

Afhandeling

Besluit

Welke type schades
worden hier gemeld?

Welke instantie heeft
mandaat om melding
te behandelen?

Wie heeft mandaat om
schade af te handelen?

Protocol

Wat bevat de melding
ten minste?

Op basis van welke doelen moet de procedure
voor behandeling en besluit worden ingericht?

Mogen schades ook in
contanten uitgekeerd
worden?

Werkwijze

Hoe en waar kan
schade gemeld worden
(fysiek, digitaal)?

Hoe ziet de specifieke procedure voor
behandeling en besluit eruit?

Welke gevallen krijgen
een uitkering in
natura?

3
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Melding

Belangrijkste vertalingen van privaatrechtelijk naar publiekrechtelijke termen

Publiek

Horizontale geschillenbeslechting (NAM vs bewoner)

Verticale geschillenbeslechting (bewoner klopt aan bij of doet
beroep op de Staat)

Ongelijkheid (NAM vs bewoner)

Ongelijkheidscompensatie

Burgerlijk recht

Bestuursrecht

Contra-expertise

Bezwaar

Arbiters

Tijdelijke commissie bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen

4
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Privaat

Agenda

Schadeprotocol: Basis principes
Schadeprotocol: Mogelijke aanpassingen
Schadeprotocol: Communicatieplan

5

Inleiding: wij richten ons vandaag op mogelijke aanpassingen op versie 2
In de bijeenkomst van de bestuurlijke tafel op 23 januari zijn er door verschillende leden aanpassingen van het
concept besluit en schadeprotocol (versie 1) voorgesteld. Verschillende punten zijn doorverwezen naar het
expertteam

Er is op basis van de input vanuit het expertteam een nieuw concept besluit en schadeprotocol (versie 2) opgesteld

Op basis van een vergelijkingsanalyse hebben wij de voorgestelde aanpassingen onderverdeeld in 3 categorieën. Wij
stellen voor om de focus van de discussie te leggen op voorgestelde aanpassingen in categorie C en selectief (op
verzoek) punten uit categorie A en B te bespreken
• Categorie A: Eenduidige adviezen die opgenomen zijn in versie 2. Over deze aanpassingen lijkt overeenstemming
te zijn en hoeven daarom in principe niet meer ter tafel te komen
• Categorie B: Eenduidige adviezen die nog niet zijn opgenomen in versie 2. Op deze aanpassingen moet de
bestuurlijke tafel nog akkoord geven voor opname in het nieuwe concept
• Categorie C: Opties die nog open liggen en nog niet zijn opgenomen in versie 2. Het expertteam heeft (nog) geen
eenduidig advies kunnen vormen en deze punten moeten ter discussie op tafel komen
6
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Het expertteam schadeprotocol heeft onder begeleiding van Gerard Beukema gewerkt aan het uitwerken van opties en
eenduidige adviezen en opties voor deze punten. Deze opties en adviezen zijn zo goed mogelijk onderbouwd met
juridische en technische kennis vanuit de respectievelijke commissies
• Eenduidige adviezen betreffen aanpassingen waar het expertteam consensus over bereikt heeft
• Opties betreffen aanpassingen waarvoor er geen consensus bereikt is binnen het expertteam

A



Doelgroep protocol

MKB kan (fysieke en gevolg) schade melden onder dit protocol, infrastructuur en industrie niet



Fasering

Wel opgenomen: complexe schade1, ondergrondse infra van particulieren
Niet opnemen: waardevermindering2 , roerende zaken, ondergrondse infra van professionele partijen



Bestaande regelingen

Wel opnemen: mestkelders, erfgoed, woningcorporaties. Niet opnemen: waardevermeerdering




Acuut onveilige situaties

Moet op dag 1 van overname operationeel zijn, inclusief criteria vooraf vastgesteld met Gemeentes

Commissie advisering
bezwaarschriften

Zou in alle gevallen van bezwaar advies moeten uitbrengen (kan kort advies zijn, indien bezwaar
kennelijk niet-ontvankelijk of ongegrond is)



Rol Arbiter
Bodembeweging

In geval van passende oplossing voor schades vóór 31/3/2017 (nog in procedure), mogelijk om Arbiter
op te heffen. Zo niet, dan moet Arbiter blijven bestaan



In natura vs. contanten

Beide opties mogelijk (juridisch overigens geen bezwaar om opties uit te sluiten)



Mondelinge toelichting
zienswijze

Schademelder moet zijn zienswijze ook mondeling kunnen geven (niet allen schriftelijk)



Bouwkundige opname

Verstandig om uit te voeren, maar zou nooit schadeafhandeling mogen frustreren. Los organiseren van
schadeafhandeling, om bottleneck te voorkomen.




Vier regio pijlers

Tekst expertteam opgenomen in toelichting

Samenhang met
versterkingsoperatie

Wanneer de Commissie wegens de omvang van de schade of een verhoogd risico denkt dat er sprake kan
zijn van het versneld opnemen in de versterkingsopgave, wordt dit ter afweging aan de NCG voorgelegd

1. Complexe schade: o.a. samenloop factoren, bijzondere omstandigheden, verschillende partijen, monumenten met vergunningsplicht, asbest 2. Bestaande regeling is niet juridisch
houdbaar, voorlopig melden bij NAM

7
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Categorie A: eenduidige adviezen die al in concept versie 2 zijn opgenomen

B

1
2

Bestaande regeling PGSS1

Opnemen in protocol, indien binnen Europese regels staatsteun mogelijk is

Overlastvergoeding

Overlastvergoeding altijd minimaal €250

3

Meldingsprocedure

Duidelijk omschrijven in Toelichting o.b.v. tekst expertteam, incl. laagdrempelig-/toegankelijkheid

4

Rapportage-eisen
deskundigen

Deel van zin “over de oorzaak van de schade” weghalen, of vervangen door "over de vraag of de
schade (mede) door gaswinning veroorzaakt kan zijn"

5

Ruimhartigheid

Ruimhartigheid moet expliciet genoemd worden om deze zo te borgen: in artikel 7 van het Protocol,
artikel 6 lid 2 van het Besluit, en in de toelichting van het besluit op bladzijde 15

6

Geen contouren

Het is niet de bedoeling is dat er op voorhand een contour ontstaat: in de toelichting verduidelijken

7

Rol regio bij wijzigingen

Regio wordt geconsulteerd (evaluatie- en reflectiemoment) voordat een wijzigingsbesluit wordt
genomen

8

Bezwaarcommissie(s)

Opdeling tussen Commissie advisering bezwaarschriften en deelcommissie bezwaar moet duidelijker
opgeschreven worden (zowel in Besluit, Protocol als toelichting)

9

Zaakbegeleider

De positie en rol van de zaakwaarnemer moet duidelijker worden verwoord; centrale taak is het
ontzorgen van de verzoeker in de mate waarin die behoefte bestaat. De zaakbegeleider zou de
aanvrager terzijde moeten staan vanuit het perspectief van de aanvrager. Persoonlijke
omstandigheden zouden in acht genomen kunnen worden bij het toewijzen van de zaakbegeleider

1. Programma Groninger Schuren en Stallen

8
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Categorie B: eenduidige adviezen die nog niet (volledig) in concept versie 2
zijn opgenomen

B

10

Verantwoording aan EZK /
Rechtsbescherming

Commissie dient verantwoording af te leggen aan zowel Minister van EZK als Minister voor
Rechtsbescherming

11

Profielschets

Profielschets in de tekst van het protocol, niet alleen in de toelichting (met betrokkenheid regio)

12

Toetsing recht- en
doelmatigheid

In de toelichting een weergave opnemen waar in bezwaar en bij Raad van State aan wordt getoetst

13

Vermogensschade MKB

Expliciet benoemen dat vermogensschade (als gevolg van fysieke schade) valt onder het protocol

14

Erfgoed

Bij schade moet de versterking en restauratiebehoefte meegenomen worden om het aantal ingrepen
tot een minimum te beperken. Daarnaast zou het erfgoedprogramma niet "van belang", maar "van
kracht" of "onverkort van toepassing" moeten blijven

15

Complexe schade

Helder omschrijven hoe integrale oplossing bij complexe schade vormgegeven wordt (incl. hoe
adviezen van andere partijen als TCBB en commissie bodemdaling een plek hebben in het proces)

16

Toekomstperspectief

Benoemen in toelichting dat het toekomstperspectief is: afhandelen van alle schades bij één loket

17

Exclusiviteit Schadefonds

In voorwoord staat dat schadefonds t.z.t. aanvragen exclusief zal behandelen. De keuze voor
exclusiviteit is nog nooit expliciet gemaakt en zou onderdeel moeten zijn van de tafel schadefonds

18

Inspectie na acuut onveilige
situatie

Eventueel na melding de gemeente direct te opdracht geven voor inspectie bij acuut onveilige
situatie (scheelt dubbele inspectie en mogelijk inhoudelijk verschil van mening)

19

Vordering overdragen

Vordering overdragen aan de Staat mag geen voorwaarde zijn voor toekennen vergoeding
9
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Categorie B: eenduidige adviezen die nog niet (volledig) in concept versie 2
zijn opgenomen

B

20

Vermogensschade

Vermogensschade wordt niet omschreven in Bijlage 2 (wel in toelichting)

21

Geen generaliseerde
benadering

Commissie zou geen theoretische modellen en generaliserende benadering moeten toepassen in
haar werkwijze om "zo veel mogelijk zaken zo snel mogelijk af te handelen"

22

Uitganspunten inrichting
(sub-) procedures

Een aantal uitgangspunten/doelen zijn al opgenomen uit het expertteam advies: veiligheid voorop,
snelheid, zorgvuldigheid, en constructieve schade bij voorrang behandelen (aard/omvang van de
schade). Echter zijn er nog een aantal niet expliciet verwerkt: inwoners worden ontzorgd, proactief,
eenvoudig, duidelijk, ruimhartig en gelijke behandeling (aandacht overlap met versterkingsoperatie
wordt elders wel genoemd)

23

Aantal gemeenten

Verduidelijken dat er 10 in plaats van 12 gemeenten zijn

24

Schadevergoeding in natura
vs. bedrag

Schadevergoeding kan in natura en als bedrag, de keuze ligt uiteindelijk bij de bewoner, niet bij de
Commissie (juridisch overigens geen bezwaar om opties uit te sluiten)

25

Ontslag/schorsing deel
commissieleden

Helder omschrijven op welke gronden de minister de leden van de deelcommissies kan schorsen of
ontslaan

10
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Categorie B: eenduidige adviezen die nog niet (volledig) in concept versie 2
zijn opgenomen

C

1

Fasering immateriële schade

Immateriële schade als gevolg van fysieke schade onderbrengen in dit protocol?

2

Civiele procedures MKB

Civielrechtelijke procedures voor schijnende vermogensschade bij MKBs financieel faciliteren?

3

Rol regio bij aanstelling
Commissieleden

Instellen vertrouwenscommissie om een rol te spelen bij de benoeming van de Commissie?

4

Meldingen vóór 31 maart
2017 (nog in procedure)

Voor deze schades via de ‘achterdeur’ een passende oplossing onderhandelen met NAM? Of mensen
de optie geven om over te gaan naar nieuwe methodiek?

5

Meldingen vóór 31 maart
2017 (afgewezen)

Voor deze schades in zeer schrijnende gevallen de commissie het mandaat geven deze wel in
behandeling te nemen, op basis van de specifieke omstandigheden van het geval?

6

Overlastvergoeding

Persoonlijke situatie van schademelder meenemen in vaststellen vergoeding?

7

Gasopslagen

Gasopslag Grijpskerk en/of Zuidwending wel of niet opnemen in het protocol?

8

Fasering CBS2

Het schade-gedeelte van CBS onderbrengen in dit protocol? Of in de huidige opzet laten bestaan?

9

Doorvertalen
bewijsvermoeden

Hoe kunnen we het bewijsvermoeden doorvertalen naar het publieke domein en zorgen dat de
onduidelijkheden over causaliteit in het private domein opgelost worden in het publieke domein?

10

Contra-expertise

Op wiens verzoek kan een deskundige kan worden ingeschakeld? Heeft iedereen dit recht?

11

Versnelde start (artikel 14)

Krijgt de commissie het mandaat om eenvoudige gevallen versneld af te handelen vooruitlopend op
de vaststelling van een werkwijze?

12

Recht op nieuwe deskundige

Heeft aanvrager recht op andere deskundige indien aanvrage in de zienswijze er van blijk geeft dat
11
hij/zij een probleem heeft met de door de Commissie toegewezen deskundige?
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Categorie C: opties aangedragen vanuit expertteam, nog niet opgenomen in
concept versie 2
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buitenreikwijdte
buitenreikwijdte
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buitenreikwijdte

3

Rol regio bij aanstelling Commissieleden

buitenreikwijdte

advies GBB
advies NCG
aangedragen optie expertteam

14
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• buitenreikwijdte

4

buitenreikwijdte

vóór 31 maart 2017 (nog in procedure)

buitenreikwijdte

advies GGB
aangedragen optie expertteam

advies GBB

15
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•buitenreikwijdte
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Agenda

Schadeprotocol: Basis principes
Schadeprotocol: Mogelijke aanpassingen
Schadeprotocol: Communicatieplan

25
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buitenreikwijdte
Planning

bcg.com

Groningenagenda
Bovengronds
Bestuurlijke tafel
5 FEBRUARI 2018

Agenda

buitenreikwijdte
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Introductie
buitenreikwijdte

Agenda's bijeenkomsten bestuurlijke tafel
Februari

Maart

Voorlopig akkoord op de inhoud

Definitieve financiële invulling en besturing

Feb 5
1. Schadeprotocol

Mrt 19-231

Overzicht van inrichtingskeuzes en dilemma's
Opdracht,
Overzicht van visie keuzes
uitgangspunten, opgaven en dilemma's

Voorlopig akkoord op
inrichting

Akkoord op inrichting,
besturing

Voorlopig akkoord op visie
en bouwstenen

Akkoord op visie, incl.
besturing/financien

4.buitenreikwijdte

1. Nog definitief in te plannen in de week van 19-23 maart

3
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Status update uitvoering

2. Schadefonds
3. Toekomst
visie

Mrt 5

Feb 19

Agenda

Introductie
Status update uitvoering
Toekomstvisie
Versterkingsaanpak
Vervolgstappen

4

Informatie over
uitvoering wordt
gedeeld met
Bestuurlijke Tafel

Expertteam schadeprotocol blijft functioneren, om belangrijke
signalen over de uitvoering uit de regio op te halen en te delen
met de Commissie/RVO, en waar nodig als klankbord te fungeren

Bestuurders worden gevraagd om via het expertteam de
signalen die zij ontvangen door te geven, om te borgen dat deze
voldoende bij Commissie/RVO op het netvlies staan

Gezien de autonome positie van de Commissie is het niet de verwachting
dat de Bestuurlijke Tafel besluiten neemt over uitvoeringszaken
5
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Commissie/RVO houdt bestuurders via de Bestuurlijke Tafel op
de hoogte van de voortgang: zowel wat goed gaat als waar de
belangrijkste aandachtspunten zitten

Status update: veel acties volgens planning, aantal aandachtspunten
Frontoffice is tijdelijk ingericht in Groningen, wordt z.s.m. verplaatst naar aardbevingsgebied
• Beschikbaar voor inloop bewoners en werkplekken voor o.a. zaakbegeleiders en deskundigen
• Locaties voor steunpunten verder in de regio worden onderzocht
Callcenter is tijdelijk ingericht bij RVO in Assen, wordt z.s.m. verplaatst naar Groningen
• Nadat Q&As afgestemd zijn wordt tot 19 maart proef gedraaid o.b.v. meldingen bij CVW

buitenreikwijdte

1. Gebruik makend van bestaande modules van CVW
Note: CVW = Centrum Veilig Wonen, NCG = Nationaal Coördinator Groningen, CBS = Commissie Bijzondere Situaties, PGSS = Programma Groninger Schuren en Stallen
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Backoffice bij RVO in Zwolle is begonnen met procesinrichting en inwerken op dossiers van CVW/NCG

Agenda

buitenreikwijdte
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Doelen voor vandaag
buitenreikwijdte

buitenreikwijdte
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buitenreikwijdte

buitenreikwijdte

1. Zoals bijvoorbeeld gedaan is bij Rotterdam Zuid en crisis en herstelwet
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Copyri
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1. Zoals sloop/nieuwbouw regeling
18
Copyright © 2017 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

buitenreikwijdte
buitenreikwijdte
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1. Sloop/nieuwbouw mogelijk indien kosten > 150% van marktwaarde huis

22

Copyri
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buitenreikwijdte
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Status uitvoer schadeafhandeling
Toekomstvisie
Versterking

buitenreikwijdte
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