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Convenant NCG - TCMG 
 

de Nationaal Coördinator Groningen,  

vertegenwoordigd door haar directeur, de heer mr. drs. P.A. Spijkerman 

en; 

de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen,  

vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer prof. mr. S.C.J.J. Kortmann 

 

overwegende dat; 

- de NCG verantwoordelijk is voor de uitvoering van de versterkingsopgave in Groningen die 

uit hoofde van artikel 52g, derde lid, Mijnbouwwet rust op de Staat der Nederlanden;  

- de TCMG op grond van het Besluit mijnbouwschade Groningen verantwoordelijk is voor de 

afhandeling van schade ontstaan door bodembeweging door mijnbouwactiviteiten in het 

Groningenveld of de Gasopslag Norg;  

- deze taken op een groot aantal adressen samenlopen;  

- de NCG en de TCMG dan ook van mening zijn dat het onontbeerlijk is dat deze taken zowel 

procedureel als inhoudelijk op elkaar worden afgestemd, met als doel dat: 

o de bewoners/eigenaren niet tussen wal en schip belanden; 

o helderheid bestaat over wie op welke manier zijn taak zal uitvoeren; 

o de betrokken bewoners/eigenaren in de gelegenheid worden gesteld één integrale 

oplossing te bereiken; 

o zonder dat dit tot vertraging zal leiden in de uitvoering van de taken van beide 

organisaties. 

de NCG en de TCMG daartoe de volgende afspraken hebben gemaakt; 

 

1. Definities 

a) AOS-melding Een melding bij de TCMG van een acuut onveilige situatie als 

 bedoeld in het schadeprotocol bij het Besluit mijnbouwschade 

 Groningen; 

b) Bewonersbegeleider  medewerker van de NCG met als taak om eigenaren te begeleiden 

 in het proces van versterking; 

c) Combinatie-dossier  een dossier met betrekking tot een gebouw dat moet worden 

 opgenomen met het oog op eventuele versterking en waarin 

 tevens sprake is of kan zijn van mijnbouwschade; 

d) Opname de feitelijke opname van een gebouw met het oog op de 

 beoordeling van de noodzaak tot en wijze van versterking of de 

 ontstane mijnbouwschade; 

e) Partijen  de NCG en de TCMG gezamenlijk; 

f) PRBE Potential Risk Building Element; 

g) Veiligheidsnorm een maximaal risico op overlijden van een individu door het 

 bezwijken van een gebouw, als gevolg van bodembeweging 
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 veroorzaakt door de winning van gas uit het Groningenveld, van 1 

 op de 100.000 per jaar; 

h) Zaakbegeleider medewerker van de TCMG met als taak om eigenaren te 

 begeleiden in het proces van schadeafhandeling; 

 

2. Signalerende functie NCG<>TCMG 

 Partijen zullen elkaar op de hoogte stellen van combinatie-dossiers die door de andere partij 

met prioriteit behandeld zouden moeten worden.  

 De TCMG zal indien zij – bijvoorbeeld in het kader van het onderzoek naar AOS-meldingen – 

gegronde reden heeft om aan te nemen dat een gebouw niet voldoet aan de veiligheidsnorm, 

daarvan met medeweten van de aanvrager melding maken bij de NCG. De NCG zal het 

gebouw in voorkomend geval laten opnemen teneinde te beoordelen of het versterkt moet 

worden. De NCG zal hiervan binnen een redelijke termijn bericht sturen aan de eigenaar van 

het betreffende gebouw en de termijn waarop  de opname wordt uitgevoerd. 

 De NCG zal de TCMG informeren in het geval er gegronde redenen zijn om de schade aan 

een gebouw met voorrang af te handelen, bijvoorbeeld vanwege schrijdende 

omstandigheden aan de zijde van de aanvrager. De TCMG zal in voorkomend geval het 

dossier prioriteren en de aanvrager hiervan binnen 2 weken op de hoogte stellen, zodat de 

schade aan het gebouw op zo kort mogelijke termijn wordt opgenomen en de TCMG kan 

besluiten op de aanvraag om schadevergoeding. De NCG zal daarnaast de TCMG erover 

informeren indien zij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat er sprake zou kunnen 

zijn van een AOS. De TCMG zal die situatie dan uiterlijk binnen 48 uur laten inspecteren. 

 

3. Begeleiding eigenaren 

 Partijen zullen er bij een combinatie-dossier naar streven om de eigenaar te voorzien van 

één begeleider die zowel bekend is met het versterkingsproces als met het proces van 

schadeafhandeling, alsook met hoe die in elkaar ingrijpen (dus met zowel de rol van 

bewonersbegeleider van de NCG als zaakbegeleider van de TCMG).  

 Indien partijen onvoldoende begeleiders beschikbaar hebben die beide rollen kunnen 

vervullen, zullen partijen ervoor zorgen dat een bewonersbegeleider van de NCG en een 

zaakbegeleider van de TCMG gezamenlijk de eigenaar zullen begeleiden. 

 Partijen zullen een combinatie-team oprichten met deskundige medewerkers van de NCG en 

de TCMG op het gebied van versterking respectievelijk schadeafhandeling met als doel om de 

samenwerking tussen partijen op combinatie-dossiers te ontwikkelen en te stroomlijnen. Dit 

combinatie-team zal ook meer specifieke, doelgroepgerichte werkwijzen ontwikkelen 

(bijvoorbeeld voor MKB/agrarische objecten/etc.). Het combinatie-team zal worden geleid 

door een teamleider die door partijen gezamenlijk wordt aangewezen. 

 

4. Opnames 

 Partijen zullen er naar streven om bij combinatie-dossiers waarin nog een opname ten 

behoeve van de versterking dient plaats te vinden, die opname te combineren met een 

opname ten behoeve van de schadeafhandeling. Het doel hiervan is om de eigenaar zo min 

mogelijk te belasten met die opname en om een integrale oplossing als bedoeld in dit 

convenant mogelijk te maken. 

 De NCG zal aan het voorgaande invulling geven door zo mogelijk de deskundige die de 

opname moet verrichten ten behoeve van de versterking, tevens de schade aan het gebouw 

op te laten nemen ten behoeve van de TCMG. De TCMG zal dan aan de hand van die opname 

een adviesrapport ten behoeve van de eigenaar laten opstellen.  
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 Indien het niet mogelijk is om de deskundige voor de versterking tevens de schade te laten 

opnemen, zal de TCMG er naar streven om haar deskundige zo veel mogelijk gelijktijdig met 

de opname voor de NCG de opname voor de schadeafhandeling te laten verrichten.  

 Het hiervoor genoemde streven mag zowel voor de versterking als voor de 

schadeafhandeling niet leiden tot vertraging in de uitvoering, tenzij een eigenaar daarom 

vraagt.  

 

5. Integrale keuzemogelijkheid 

 Partijen zullen zich ertoe inspannen dat de eigenaar van een gebouw in een combinatie-

dossier de mogelijkheid wordt geboden om op het moment waarop hij een beslissing 

kan/moet nemen omtrent de versterking van zijn woning, ook te beslissen omtrent het al 

dan niet laten herstellen van de (mijnbouw)schade aan zijn woning.  

 De TCMG zal zich er hiertoe voor inspannen om een besluit op de aanvraag van de eigenaar 

te nemen voordat de eigenaar een beslissing dient te nemen omtrent het versterken van zijn 

woning, althans om – als dat niet mogelijk is – een adviesrapport aan de eigenaar toe te 

zenden met betrekking tot de omvang van de mijnbouwschade. Het doel hiervan is dat de 

versterking kan worden afgestemd op en desgewenst kan worden gecombineerd met het 

herstel van de schade.  

 De NCG zal in het kader van een voorstel voor versterking van een gebouw, in voorkomend 

geval opgenomen in een normbesluit of versterkingsbesluit, in een integraal plan van aanpak 

aanduiden of, en zo ja onder welke voorwaarden, gelijktijdig ook de ontstane 

(mijnbouw)schade kan worden hersteld bij de uitvoering van de versterking. 

 Partijen onderkennen dat hun taken inhoudelijk kunnen samenlopen in het geval door de 

TCMG een schadevergoeding wordt toegekend waarmee de eigenaar in staat moet worden 

geacht zijn gebouw (meer) aan de veiligheidsnorm te laten voldoen, of indien een gebouw 

wordt versterkt op een wijze waarmee ook mijnbouwschade wordt weggenomen. Partijen 

zullen zich inspannen om hun taken in deze gevallen te integreren, althans inhoudelijk op 

elkaar af te stemmen, zodat één redelijke integrale oplossing kan worden bereikt. 

 

6. Afstemming reikwijdte taken 

 Partijen onderkennen dat hun taken sterk aan elkaar verwant zijn en op bepaalde 

onderwerpen zelfs overlap vertonen.  

 Partijen zullen alle nodige maatregelen treffen om voor eigenaren duidelijk te maken wie 

welke taak heeft. Partijen zullen hiertoe, in elk geval voor het oog van de eigenaren, binnen 

afzienbare termijn gaan voorzien in één loket (website / serviceloket), mits dit daadwerkelijk 

zal bijdragen aan de helderheid voor de eigenaar. 

 Voor zover de taken van de partijen overlap vertonen, zoals het geval is bij PRBE’s, zullen 

partijen nadere afspraken maken over hoe zij die taken zullen uitvoeren. Bij het invullen van 

deze afspraken zijn de principes die zijn genoemd in de overwegingen van dit convenant 

leidend. 

 

7. Gegevensuitwisseling 

 Partijen zullen de gegevens uitwisselen die in het geval van combinatie-dossiers nodig zijn 

voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken van algemeen belang als bedoeld in de 

considerans. Bij de gegevensuitwisseling en de daarop volgende verwerking van de 

ontvangen gegevens door partijen zal, worden gehandeld in overeenstemming met Europese 

en nationale privacyregelgeving zoals die thans is vastgelegd in de Verordening (EU) 

2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming; "AVG") en de Uitvoeringswet 

AVG. De gegevens mogen niet voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor zij aan de 

andere partij zijn verstrekt. 
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 Partijen zullen op overkoepelend niveau voortgangsgegevens uitwisselen om de afspraken uit 

dit convenant uitvoerbaar te maken, zowel voor wat betreft de planning als de prioritering. 

 Partijen zullen daarnaast met elkaar op dossierniveau de gegevens uitwisselen die nodig zijn 

om een integrale keuze van de eigenaar mogelijk te maken en om hun taken van algemeen 

belang inhoudelijk op elkaar af te stemmen.  

 De eigenaar zal voorafgaand aan de gegevensuitwisseling daarover worden geïnformeerd. 

 Partijen zullen de wijze van gegevensuitwisseling en bijbehorende afspraken nader 

vastleggen.  

 

Aldus afgesproken op 11 september 2019 

 

Nationaal Coördinator Groningen  Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen 

directeur     voorzitter 

 

 

mr. drs. P.A. Spijkerman   prof. mr. S.C.J.J. Kortmann 


