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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over 2021. Opnieuw 
een jaar met veel uitdagingen. Zo zijn er nog veel ontwikkelingen geweest binnen de verster-
kingsopgave en hebben we intern een transitie ingezet. In het afgelopen jaar hadden we te 
maken met de implementatie van de Bestuurlijke Afspraken van Rijk en regio uit november 
2020 en tevens met externe invloeden, zoals schaarste aan bouwmaterialen en een tekort aan 
professionals bij de ingenieursbureaus. Ook speelde Corona een grote rol: door de richtlijnen 
waarmee we moesten werken en doordat we te maken hadden met meer ziekteverzuim dan 
gewoonlijk.

Door de medewerking van de bewoners in het aardbevingsgebied en de inzet van onze 
medewerkers hebben we het jaar toch positief kunnen afsluiten met het behalen van de doel-
stellingen voor 2021. Zo kregen de eigenaren van 1.800 panden de zekerheid dat hun pand 
voldoet aan de veiligheidsnorm. Doordat er eind 2021 ruim 1.300 panden in de uitvoeringsfase 
zaten werden de toenemende bouwactiviteiten ook steeds meer zichtbaar in het gebied. De 
resultaten die we behaalden in 2021 geven vertrouwen voor de toekomst.

Sinds mijn aantreden eind 2018 is er veel veranderd. Er zijn veel stappen gezet in de organisatie 
om het versterkingsproces te optimaliseren. Vanaf 2019 was het van belang om het primaire 
proces op orde te krijgen. Vanwege de verschillende stakeholders was dit een ingewikkelde 
opgave. Vanuit de Tweede Kamer krijgen we opdrachten voor wijzigingen, maar ook het 
ministerie, de gemeenten en onze eigen organisatie brengen punten voor optimalisatie in 
waardoor we steeds in beweging zijn. Begin 2020 is de kanteling van een beleidsorganisatie 
naar een publieke uitvoeringsorganisatie doorgevoerd. In het afgelopen jaar hebben we een 
grote transitie van een procesgestuurde naar een gebiedsgestuurde organisatie voorbereid. 
Het effect zien we in 2022: een volwassen organisatie waarbinnen de lijnen en verantwoor-
delijkheden helder zijn uitgezet. 

In het kader van ‘bewoners centraal’ is er in het afgelopen jaar een kwalitatief onderzoek 
gedaan naar de bewonersbeleving. De uitkomsten daarvan nemen we ter harte, we zetten 
onze schouders onder het uitvoeren van de aanbevelingen. Het is van groot belang om de 
bewoners van het aardbevingsgebied te horen en te luisteren naar hun bevindingen en 
voorstellen voor verbeteringen. Want in de uitvoering van de versterkingsopgave staat de 
bewoner voorop. In het afgelopen jaar zijn we samen met de gemeenten gestart met het op-
stellen van het Meerjaren Versterkingsplan (MJVP). Daarmee krijgen we uiteindelijk voor elk 
adres inzichtelijk wanneer de opname, beoordeling en eventuele versterking van een woning 
gepland is. Met deze informatie kunnen we helderheid geven aan de bewoners over de status 
van de versterking van hun woning. In 2022 zetten we deze ontwikkeling van het MJVP voort. 

Ook heeft NCG zich ingezet om de samenwerking met IMG voort te zetten en te intensiveren. 
Door elkaar goed te informeren, zaken op één adres samen op te pakken en in schrijnende 
situaties samen naar oplossingen te zoeken, werken we steeds meer toe naar één loket, één 
adres, één plan. En daarmee naar meer overzicht en snelheid voor bewoners.    
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Binnenkort geef ik het stokje over aan een nieuwe algemeen directeur van NCG. Dit jaarver-
slag zal daarom de laatste onder mijn verantwoording zijn. Ik ben blij met de stappen die NCG 
in 2021 en de jaren daarvoor gezet heeft en ik ben trots op de organisatie die er nu staat en die 
de versterkingsopgave verder zal brengen. Er is veel werk verzet en we zijn nog in volle gang 
bezig met de versterkingsoperatie.

Ik wens u en de organisatie toe dat we vanuit een stabiele situatie nu verder kunnen verster-
ken, versnellen en toe kunnen werken naar een veilig Groningen. Met toewijding heb ik daarin 
de afgelopen jaren mijn bijdrage geleverd. Ik wens u als lezer, vanuit uw betrokkenheid bij de 
versterkingsopgave, het allerbeste toe!

Peter Spijkerman,
algemeen directeur Nationaal Coördinator Groningen
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Inleiding
In dit jaarverslag NCG 2021 lichten we voortgang en resultaten van de versterking in 2021 toe 
en beschrijven we belangrijke ontwikkelingen en veranderingen die impact hebben op het 
opereren van NCG en op de ervaring van de bewoner. In 2021 is op basis van de Bestuurlijke 
afspraken de voorbereiding getroffen voor een organisatorische kanteling van procesgericht 
naar gebiedsgericht werken. Daarnaast zijn de eerste typologieën ontwikkeld en gevalideerd 
en is gestart met het mogelijk maken aanvragen tot herbeoordeling van panden die op eerde-
re normen zijn beoordeeld. Gekoppeld aan deze optie zijn in 2021 diverse subsidieregelingen 
opgesteld voor bewoners. Het gaat onder meer om subsidie voor verduurzaming van de 
woning en voor compensatie voor extra doorlooptijd van het versterkingsproces wanneer 
men kiest voor herbeoordeling. 

Maatschappelijke organisaties maar ook de Onafhankelijk Raadsman (OR) en de Nationale 
Ombudsman (NO) zijn belangenbehartiger van bewoners en belangrijke sparringpartners 
voor NCG. Ze zijn ook de ‘luis in de pels’. Zowel de OR als de NO gaven ons in hun jaarrappor-
tage over 2021 waardevolle adviezen. Onder andere over het centraal stellen van de bewoner 
en over heldere en tijdige informatie vanuit NCG. Het KAW rondde in 2021 een bewonersbe-
levingsonderzoek af. Ook daaruit kwamen waardevolle adviezen naar voren. Samen met ge-
meenten en het Rijk hebben we in 2021 steeds de balans gezocht tussen snelheid, uniformiteit 
en maatwerk. Altijd in het belang van bewoners, altijd recht doend aan de situatie. Hierover 
meer in dit jaarverslag.

Leeswijzer
De opbouw van dit jaarverslag is als volgt: in hoofdstuk 2 geven we inzicht in de voortgang van 
de versterking die in 2021 is gerealiseerd en lichten we de stand van zaken toe bij een aantal 
bijzondere pilots, programma’s en thema’s. In hoofdstuk 3 zoomen we in op de bewoners-
beleving en hoe daar in 2021 stappen in gezet zijn. Hoofdstuk 4 richt zich op de bestuurlijke 
afspraken en grote onderwerpen die in 2021 hun uitwerking kregen. In het laatste hoofdstuk 
komen diverse organisatorische thema’s aan de orde, waaronder IT en het financiële resultaat 
over 2021. 
 

1. 



Voortgang versterkings-
operatie in 2021

2. 
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2. Voortgang versterkings-
operatie in 2021
In 2019 is een voorzichtig stijgende trend ingezet in de productieaantallen. Het 
versterkingsproces is opgebouwd uit een aantal fasen. NCG formuleert daarop 
jaarlijks haar doelstellingen, monitort de voortgang en rapporteert daarover. 
De trend van 2019 heeft zich voortgezet in 2020. Daarmee blijft NCG binnen het 
perspectief van afronding van de versterkingsoperatie in 2028.

Missie, visie en kernwaarden
NCG is primair gericht op het opleveren van veilige woningen in het aardbevingsgebied. In 
2021 maakte NCG een transitie door naar een meer gebiedsgerichte organisatie. Daarom is 
in 2021 ook gestart met het evalueren en herformuleren van de missie, visie en kernwaarden 
van NCG. 

Onze missie | Waar richten we ons op?
NCG geeft Groningers binnen een helder tijdsbestek duidelijkheid of hun pand in het aard-
bevingsgebied voldoet aan de geldende veiligheidsnorm. Indien nodig versterken wij deze 
panden binnen afgesproken kaders en termijnen zodat Groningers veilig kunnen wonen, 
werken en naar school gaan in het aardbevingsgebied.

Onze visie | Hoe willen we de missie bereiken?
NCG wil een betrouwbare en slagvaardige uitvoeringsorganisatie zijn. Samen met overheden, 
maatschappelijke organisaties en bedrijven werken we aan de veiligheid van Groningers in 
het aardbevingsgebied.

Kernwaarden
Medewerkers van NCG werken vanuit vier kernwaarden. Deze kernwaarden dragen bij aan 
het behalen van onze missie en het werken volgens onze visie.

• Betrouwbaar
 NCG is duidelijk, voorspelbaar, feitelijk en transparant. Wij weten waar de organisatie voor 

staat en dragen dit uit, wij doen wat is afgesproken en wij zijn in staat om verantwoording 
af te leggen. Iedereen weet wat men kan verwachten van NCG en haar medewerkers.

• Resultaatgericht
 NCG behaalt concrete resultaten om Groningers duidelijkheid te bieden en panden 

conform afspraak te versterken. Wij zijn proactief, oplossingsgericht en voelen ons ver-
antwoordelijk voor het eindresultaat. Wij leveren volgens afspraak en verbeteren ons 
continu.

• Samenwerking
 NCG bereikt haar doel door gericht samen te werken en verschillende belangen te over-

bruggen. Wij luisteren, stemmen af, spreken af en spreken elkaar aan.

2.1 
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2.2

Resultaat gehele versterkingsoperatie (werkvoorraad 27.030 adressen)

Fase Resultaten

Opname uitgevoerd 21.697

Beoordeling vastgesteld 15.350

Bouw afgerond 2.298

Adres op norm (veilig) 3.568

• Persoonlijk
 NCG staat in contact met bewoners. Het versterken van een woning kan voor bewoners 

een ingrijpend proces zijn. Wij bieden hierin op een proactieve, laagdrempelige en zakelij-
ke manier ondersteuning.

Productiedoelstellingen en -resultaten
De versterkingsoperatie wordt in samenspraak met de gemeenten uitgevoerd. Zij zijn op ba-
sis van de lokale plannen van aanpak opdrachtgever van NCG. In 2021 heeft NCG per fase van 
de versterkingsoperatie doelen geformuleerd. Deze zijn hieronder weergegeven met ernaast 
de resultaten.

Doelstellingen en resultaten 2021

Fase Doelstelling Resultaten

Opname uitgevoerd 4.000 4.068

Beoordeling vastgesteld 4.000 4.110

Adres op norm (veilig) 1.500 1.804

Dat betekent dat voor ruim 4.100 Groningers in 2021 duidelijkheid kwam over de veiligheid 
van hun pand en de eventuele versterkingsmaatregelen die nodig zijn om het pand veilig te 
maken. Daarnaast hebben ruim 1.800 bewoners in 2021 te horen gekregen dat hun pand veilig 
is, hetzij door bouwkundige versterking, hetzij door een beoordeling waaruit blijkt dat het 
pand aan de veiligheidsnorm voldoet en dus geen versterkingsmaatregelen nodig heeft. De 
doelen voor 2021 zijn daarmee behaald en daarmee is ook voldaan aan de lokale plannen van 
aanpak van de gemeenten. 

Voor de gehele werkvoorraad waren op 31 december 2021 de volgende resultaten bereikt:

De Bestuurlijke Afspraken van november 2020 hebben de beoogde productieaantallen sterk 
beïnvloed, onder meer door de mogelijkheid voor bewoners tot keuze voor herbeoordeling. 
Naar aanleiding van de bestuurlijke afspraken kwamen 7.182 panden in aanmerking voor 
een herbeoordeling. Met al deze eigenaren voert NCG hierover een gesprek. Daarna hebben 
eigenaren nog een half jaar de tijd om te beslissen of zij gebruik willen maken van deze optie. 
Een aanzienlijk aantal adressen met een Versterkingsadvies (fase Beoordeling vastgesteld) 
kon daardoor in 2021 niet richting de fase ‘planvorming voor versterking’ en ‘daadwerkelijke 
versterking’. Hierdoor zijn er minder resultaten behaald op de fase ‘bouw gestart’. Hierover 
meer in hoofdstuk 4



Jaarverslag 2021 | Nationaal Coördinator Groningen   9

In het bestaande proces van opname, beoordeling en versterking is in 2021 een aantal maat-
regelen doorgevoerd om tot versnelling te komen. Zo is er meer structuur gebracht in het 
reviewproces van de Versterkingsadviezen (VA’s) van ingenieursbureaus. Er is een overzicht 
opgesteld waarin de maatregelen per woning inzichtelijk gemaakt worden in relatie tot het 
tijdvak (2018T2 – 2020T5) met vermelding van de berekeningstypen (MRS/NLPO/NLTH) en 
het woningtype (vrijstaand, 2-kap, rijtjeswoning, appartementenblok, agropand). Daardoor 
wordt benchmarken van de aangeboden reviews mogelijk. Dit heeft bijgedragen aan een 
verbeterslag in het reviewen van de VA’s van de ingenieursbureaus. 

Adressen met beperkte versterkingsmaatregelen kregen vanaf 2021 intern bij de normering 
van het advies van de versterkingsmaatregelen een zogenaamde ‘groene stip’: het gaat dan 
om relatief eenvoudige of snel uit te voeren versterkingsmaatregelen. Hierdoor konden we 
deze adressen in de vervolgstappen van het versterkingsproces eenvoudiger scheiden in de 
diverse werkstromen. En daardoor ook eerder aan de slag. Deze adressen kunnen versneld in 
de markt gezet worden zonder dat dit ten koste gaat van de capaciteit voor de panden met 
een hoger risico. De adressen met een groene stip doen namelijk geen beroep op tijdelijke 
huisvesting of ontwerpcapaciteit en kunnen toe met kleinere aannemers. Zo verloopt voor 
deze adressen het proces sneller, in lijn met de lokale plannen van de gemeenten als op-
drachtgever van NCG.

Sectorale programma’s 
De opgave van NCG omvat naast de ‘gewone’ gebouwen’ ook bijzondere gebouwen, zoals 
zorggebouwen, MKB, industrie, boerderijen, scholen, dorpshuizen en monumenten. De 
versterking van deze gebouwen is meestal complexer vanwege de aard van het gebouw 
en de betrokkenheid van meerdere, vaak professionele partijen. Daarnaast geldt voor deze 
gebouwen vaak complexe wet- en regelgeving en zijn er maatschappelijke ontwikkelingen 
die van belang zijn voor de versterking. Dit vraagt om maatwerk. Daarom is besloten de 
versterking van deze gebouwen programmatisch aan te pakken en wordt op onderdelen 
afgeweken van het reguliere versterkingsproces. De basis van deze aanpak staat beschreven 
in het Programmaplan van het desbetreffende programma. 

Scholen
Het scholenprogramma is volop in uitvoering. In alle betrokken gemeenten zijn en worden 
aardbevings- en toekomstbestendige schoolgebouwen gerealiseerd. Het totale scholen-
programma omvatte bij aanvang in 2015 101 schoolgebouwen. De verwachting is dat het 
programma in 2023 is afgerond. Het aantal schoolgebouwen is dan 63. Daarvan zijn dan 20 
gebouwen versterkt en 43 gebouwen nieuw gebouwd. In een groot aantal gevallen zijn scho-
len samengegaan of heeft huisvesting onder één dak plaatsgevonden. Van de 63 gebouwen 
zijn er 28 gerealiseerd vóór 2021 en 18 gerealiseerd in 2021. 

Voorbeelden zijn de nieuwe gebouwen van het kindcentrum Zuiderkroon in Midden-
Groningen, Het Prisma en Kindcentrum Kantens in gemeente Het Hogeland en Het Baken 
in gemeente Eemsdelta. In juni 2021 ontving voormalig onderwijsminister Slob het boek 
‘Pronkjewail een nieuw scholenlandschap in het aardbevingsgebied in Noordoost-Groningen’. 
Daarin is het scholenprogramma in beeld gebracht. 

2.3

2.3.1 
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Op 13 april 2022 kwamen ruim dertig kinderen een kijkje nemen in basisschool 
de Til in Thesinge. De school wordt versterkt, verduurzaamd en verbouwd. NCG 
organiseerde een zogenaamde ‘hard-hat-tour’ voor leerlingen, ouders en andere 
belangstellenden. Bijna alle leerlingen van de school namen een kijkje in hun school. 
Bij binnenkomst kreeg iedereen een helm (hard-hat) van de aannemer; het gaat 
immers om een bouwplaats. Binnen kon men met eigen ogen zien wat er gebeurt en 
vragen stellen. 

In 2021 werd duidelijk dat de school versterkt moest worden. De verwachting is dat 
de kinderen vanaf het schooljaar 2022/2023 in de veilige en gerenoveerde school 
kunnen.

Na afloop van de bezichtiging mochten de kinderen hun helm en het ook uitgereikte 
veiligheidshesje houden. De reacties waren positief. “Het was leuk om weer even in 
de eigen school rond te lopen en te zien waar ze allemaal mee bezig zijn.” Maar het meest 
enthousiast waren de kinderen toch wel over de ijscoman die op het schoolplein 
gratis ijsjes uitdeelde.

Basisschool de Til
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Programma Zorg
Onder het zorgprogramma vallen in totaal 66 projecten en 1784 adressen. Daarvan vallen 
46 projecten en 1299 adressen onder de versterkingsopgave. Mede dankzij de inzet van het 
Groninger Model voor de aanbestedingsprocedure, is de toebedeling van deze adressen aan 
de ingenieursbureaus voor de re-runs vlot verlopen. De mini-competities zijn namelijk om-
zeild en daarmee is de gehele versterkingsopgave van het zorgprogramma toebedeeld. Eind 
2021 bevond het grootste gedeelte van de projecten zich in de planfase. De overige projecten 
zaten eind 2021 in de fase van uitvoering of waren afgerond.

2.3.2

Fase projecten Resultaten 2021

Planfase 87%

In uitvoering 11%

Afgerond 1%

Het zorgprogramma telt daarnaast nog 20 projecten en 485 adressen. Zij vallen onder de 
kansrijke nieuwbouwprojecten. Bij deze projecten zijn de zorgpartijen primair verantwoorde-
lijk voor de sloop-nieuwbouw. In 2021 zijn alle visie- en haalbaarheidsdocumenten voorzien 
van een positief advies. Mede door de aanstelling van innovatiemanagers en kwartiermakers, 
die aangehaakt zijn bij alle 20 projecten, wordt de kloof tussen enerzijds ingrijpende bouw-
kundige plannen en anderzijds achterblijvende innovaties in de zorgorganisatie gedicht.

Erfgoed
De werkvoorraad voor Erfgoed is in 2021 toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. 
Dit komt doordat er adressen aan de scope zijn toegevoegd via onder andere Loket Opname 
op Verzoek en doordat in de bestaande scope van de NCG-gemeenten bepaalde adressen 
een erfgoedstatus hebben gekregen. Het merendeel van de adressen bevond zich in de 
planvormingsfase. Daarin wordt een zogenaamd ‘erfgoedgedragen’ versterkingsadvies en 
-ontwerp opgesteld. Vooral bij monumenten is dit een fase die significant langer duurt dan bij 
een regulier te versterken pand als gevolg van de monumentale waarden waarmee rekening 
moet worden gehouden en de vergunningprocedure die daarbij hoort.

In 2021 lag in het programma Erfgoed de nadruk op het ontwerpen van het Werkproces 
Versterken Erfgoedpanden voor gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten. In sa-
menwerking met gemeenten, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de brede erfgoed-
keten (zoals constructeurs, restauratiearchitecten en Bouw- en cultuurhistorisch adviseurs) 
is een werkwijze ontwikkeld voor het versterken van erfgoedpanden. Hierin is naast de 
veiligheid van het pand ook de monumentale waarde geborgd. Voor de eigenaar betekent dit 
duidelijkheid, grip op de versterking van zijn of haar monument en een soepel verloop van de 
vergunningaanvraag. NCG heeft in 2021 interne werkafspraken gemaakt met verschillende 
afdelingen om dit werkproces in praktijk te kunnen brengen.

2.3.3
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MKB
Het jaar 2021 stond voor het MKB-programma met name in het teken van twee zaken: de 
Tijdelijke Beleidsregel schade door versterken (SDV) en het herijken van de MKB-scope. 

Tijdelijke beleidsregel Schade Door Versterken
Versterkingswerkzaamheden kunnen leiden tot schade. Bijvoorbeeld doordat een winkel 
tijdelijk moet sluiten of tijdelijk elders gehuisvest moet worden of bewoners elders tijdelijk 
onderdak moeten vinden. Gedupeerden hebben dan recht op compensatie van verhuiskos-
ten en/of tijdelijke huisvestingskosten. Dit zijn namelijk kosten die een direct gevolg zijn van 
de noodzaak tot versterking.

NCG heeft de werkwijze bij het vergoeden van schade vastgelegd in de ‘Tijdelijke beleidsregel 
inzake vergoeding van schade ten gevolge van de versterking’. Hierin staat hoe de hoogte 
van de vergoeding bepaald wordt en hoe dit wordt uitbetaald. NCG past de beleidsregel toe 
in alle gevallen van schade als direct gevolg van de versterking. In de Tijdelijke wet Groningen 
is de vergoeding van schade geregeld. Als die wet in werking treedt en komt de tijdelijke 
beleidsregel SDV te vervallen.

In 2021 zijn 82 aanmeldingen voor het uitkeren van schade door versterken binnengekomen 
bij NCG. Van die aanmeldingen waren 58 meldingen compleet en daarvan zijn 18 dossiers in 
2021 afgerond. 

Herijking MKB-scope 
In eerste instantie werd er uitgegaan van de Rijksbrede definitie voor het MKB. De herijking 
van de MKB-scope was met name bedoeld om de definitie specifiek te maken zodat deze be-
ter zou passen voor de versterking. De MKB-definitie die NCG nu gebruikt, luidt als volgt: Een 
adres waarin een organisatie actief is die in de productie zit en/of goederen dan wel diensten 
levert, waar ten tijde van de versterking van het adres, de bedrijfsvoering niet op normale 
wijze gecontinueerd kan worden en waar daarnaast geen mogelijkheden zijn om de bedrijfs-
voering te continueren in de standaardvoorzieningen van NCG voor tijdelijke huisvesting.
In de nieuwe MKB-scope wordt alleen een adres opgenomen, als de MKB’er niet regulier 
versterkt kan worden. 

In het jaar 2021 betrof de MKB-scope (volgens de Rijksbrede definitie) 3.602 adressen. In 
onderstaand tabel is weergegeven hoeveel adressen welke mijlpalen hebben behaald ten 
opzichte van de planning. 

2.3.4

Fase Doelstelling Realisatie

Opname en normering 659 582

Planvorming 105 465

Bouw en afronding 150 44

Agro
Het sectorale programma Agro van NCG heeft als doel de versterking voor actieve agrarische 
bedrijven te realiseren. Het versterken van een gebouw met een agrarische functie is vaak 
complex. Het programma bundelt kennis en kunde en is bedoeld om het versterkingsproces 
te optimaliseren en waar nodig specifieke bouwstenen te ontwikkelen. 

2.3.5
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Het aantal actieve bedrijven in de scope van de versterking is redelijk stabiel. In 2021 zijn er 
enkele wijzigingen geweest. Sommige ondernemingen zijn bijvoorbeeld gestart of gestopt. 
Of de versterking wordt binnen een ander programma of project gerealiseerd, bijvoorbeeld 
Bouwimpuls of de Pilot Steendam-Tjuchem.

In februari 2021 is het Provinciaal Agro Programma officieel gestart. Het programma richt 
zich op een integrale toekomstbestendige aanpak van bedrijven in het aardbevingsgebied 
die te maken hebben met schade of de versterkingsopgave. Aan het einde van 2021 had het 
programma ongeveer 30 dossiers in behandeling waar ook sprake is van versterking. NCG 
neemt als adviseur deel aan de stuurgroep Agroprogramma. In de uitvoering werken we 
nauw samen met het programmabureau en de consulenten.  

In 2021 is er gestart met het een onderzoek naar uniformiteit bij beoordeling van Groninger 
schuren. Doel is na te gaan welke verschillen in werkwijzen en uitkomsten van beoordelin-
gen er zijn en hoe die verschillen kunnen worden weggenomen. Het onderzoek zelf heeft 
al gezorgd voor het wegnemen van onduidelijkheden in opdrachtverlening. In 2022 zal dit 
onderzoek worden afgerond.   

Industrie
Bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen onderzoeken hun installa-
ties op aardbevingsbestendigheid. Om te bepalen welke bedrijven dat in ieder geval moeten 
doen, heeft de Stuurgroep Industrie een prioriteringslijst opgesteld. Eind 2021 is deze lijst 
geactualiseerd op basis van de nieuwste seismische kaarten. Acht bedrijven zijn van de lijst 
afgevoerd, omdat zij buiten het gebied met seismische dreiging zijn gaan vallen. Er staan nu 
nog 32 bedrijven op de lijst.

Voortgang
In onderstaande tabel is de voortgang weergegeven. Het beeld is vergelijkbaar met andere 
jaren. Er wordt gestaag voortgang geboekt. De onderzoeken binnen de industrie bestaan uit 
een aantal fases. Fase 1, een kwalitatieve risicoanalyse, is door alle bedrijven afgerond. Na 
de kwalitatieve risicoanalyse volgt fase 2, waarin voor geselecteerde installaties en objecten 
grondiger wordt onderzocht in hoeverre deze bestand zijn tegen aardbevingen. Dit traject is 
door 75% van de bedrijven op de prioriteringslijst afgerond. Na fase 2 volgt nog de fase van 
het beoordelen van de uitkomsten en het eventueel nemen van maatregelen. Dit traject is 
door ongeveer 72% van de bedrijven afgerond.

Percentage bedrijven dat een bepaalde fase heeft afgerond (nog op basis van 40 bedrijven)

2.3.6

Jaar Fase 1 Fase 2a BoD* Fase 2b CR* Hele traject van prioritaire 
onderzoeken

2019 100% 68% 55% 27%

2020 100% 77% 68% 50%

2021 100% 85% 75% 72%

* Basis of Design = uitgangspunten voor het onderzoek
** Calculation Report = rekenresultaat
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Methodes
In 2021 is de Selectiemethodiek stap II ontwikkeld. Deze borduurt voort op de 
Selectiemethodiek stap I die in 2020 is uitgewerkt en helpt bedrijven sneller en beter te 
bepalen welke installaties en objecten in aanmerking komen voor een vervolgonderzoek 
(fase 2). Hiermee is de ontwikkeling van methodieken vooralsnog klaar. Er is nu voldoende 
gereedschap om dit traject af te ronden.

Verder zijn de handreikingen aangepast. Deze beschrijven het proces dat bedrijven moeten 
volgen tijdens het onderzoek. Ze zijn aangepast omdat NAM nu geen onderdeel meer is van 
het proces en omdat er nu een beleidsregel is voor vergoeding van de kosten die bedrijven 
make. Bovendien is in de handreikingen nu ook de Selectiemethodiek stap II opgenomen.

Beleidsregel
Sinds 1 januari 2021 is NCG uitvoerder van de Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbe-
stendige industrie Groningen. NCG doet dit namens het ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat. Op basis van de beleidsregel kunnen bedrijven een vergoeding krijgen voor 
de gemaakte kosten voor onderzoek en versterkingsmaatregelen. In 2021 zijn er nog geen 
aanvragen bij NCG binnengekomen. Dit heeft te maken met het feit dat destijds met NAM is 
afgesproken geen lopende zaken over te dragen. Bedrijven die nog lopend onderzoek hebben 
rekenen dat nog af met NAM. We zien wel dat er in de loop van het jaar enkele trajecten zijn 
gestart die in de komende tijd voor vergoeding via de beleidsregel in aanmerking komen.

Overige regelingen en subsidies
NCG voert ook een aantal regelingen en subsidies uit die bedoeld zijn om de versterking te 
duiden of te versnellen, waaronder de huurdersregeling en subsidie voor het uitvoeren van 
de versterking in eigen beheer.

Huurdersregeling 
Huurders die tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020 te maken kregen met versterkings-
maatregelen aan hun huurwoning komen in een aantal gevallen in aanmerking voor een 
eenmalige tegemoetkoming via de regeling ‘tegemoetkoming huurders woningcorporaties 
aardbevingsgebied Groningen’. Voor huurders van woningcorporaties die al naar een wisse-
lingwoning zijn verhuisd of die in een wisselwoning hebben gewoond is de beleidsregel per 
1 november 2020 in werking getreden. In 2021 is de beleidsregel gewijzigd waardoor meer 
huurders aanspraak kunnen maken op de tegemoetkoming. Het gaat sinds 2021 ook om 
huurders die in deze periode gebruik moesten maken van een tijdelijke woning van een wo-
ningcorporatie of particuliere verhuurder of die zelf voor een tijdelijke woning zorgden. Ook 
huurders die rechtstreeks naar een andere huurwoning verhuisden en huurders die tijdens de 
versterkingsopgave in hun huurwoning konden blijven wonen, kunnen in aanmerking komen 
voor de eenmalige vergoeding. En (bepaalde) woningcorporaties en particuliere verhuurders 
die in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 1 april 2022 een vergoeding aan huurders 
hebben voorgeschoten, kunnen ook in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. 

NCG voert de regeling uit. De regeling loopt voor de huurders tot en met 1 april 2022. 
Woningcorporaties en particuliere verhuurders kunnen tot uiterlijk 1 juni 2022 een aanvraag 
indienen. 

In 2021 heeft NCG 375 besluiten genomen op de huurdersregeling. 

2.4

2.4.1
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Subsidiebesluiten
NCG zorgt ook voor het toekennen van subsidie voor eigenaren die de versterking in eigen 
beheer uitvoeren. Het betreft een financiële vergoeding in plaats van een natura-vergoeding. 
Na de versterking wordt gekeken worden naar hoeveel geld daadwerkelijk gebruikt is voor 
de versterking en wordt het definitieve bedrag vastgesteld. Indien nodig vindt er nog een 
eindafrekening plaats.

In 2021 heeft NCG 263 subsidiebesluiten toegekend. 

Nieuwbouwregeling
2021 was het eerste volledige jaar dat NCG de publieke nieuwbouwregeling uitvoerde. De 
uitvoering van de regeling startte op 1 juli 2020. Op basis van de Beleidsregel vergoeding kos-
ten aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningen kunnen initiatiefnemers een vergoeding 
krijgen om volgens de NPR9998 aardbevingsbestendig te bouwen. Hiervoor kunnen ze zich 
bij NCG aanmelden. Als de aanmelding aan de voorwaarden voldoet kan men deze omzetten 
in een aanvraag door het indienen van de technische stukken, die door NCG globaal (en steek-
proefsgewijs geheel) beoordeeld worden.

Status aanmeldingen Publieke Nieuwbouwregeling 2021:

2.4.2

2.4.3

2020 2021

Fase Projecten Aantal 
eenheden

Projecten Aantal 
eenheden

Aangemeld 3 4 30 207

Aangevraagd 
(technische stukken ingediend)

0 0 4 63

Toegekend (positief beoordeeld) 14 102 18 164

Voldeed niet aan de voorwaarden 7 7 19 74

Uitbetaald 4 4 1 1

Totaal 28 117 72 509

In 2020 heeft NCG 28 aanmeldingen voor 117 eenheden ontvangen, die in 2021 op drie na al-
lemaal beoordeeld zijn. Vier projecten zijn in 2021 ook al gerealiseerd en uitbetaald. Hiermee 
was een bedrag van bijna 100.000 euro gemoeid.

In 2021 zijn 72 aanmeldingen ontvangen. Het ging in totaal om 509 eenheden, vooral wonin-
gen maar bijvoorbeeld ook een gymzaal. In 2022 zullen veel van de aanmeldingen uit 2020 en 
2021 gerealiseerd worden en daarna uitbetaald.

Belangrijke ontwikkelingen rond productie
Vanuit het perspectief van versnelling en eigen regie voor bewoners in en buiten het verster-
kingstraject wordt een tweetal bijzondere versterkingsprogramma’s in dit jaarverslag uitge-
licht, namelijk Bouwimpuls (BI) en Loket Opname Op Verzoek (LOOV). Beide programma’s zijn 
in 2021 geëvalueerd en worden vervolgd met verbeterpunten. 

2.5
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Bouwimpuls
Het concept Bouwimpuls is gestart in 2020. Bouwimpuls was een initiatief van een bouw-
consortium van zes grote aannemers. Zij wilden de versterkingsoperatie versnellen door 
het bundelen van kennis en capaciteit in de doorlopende keten van uitvoeringsontwerp tot 
daadwerkelijke versterking. De partners in Bouwimpuls kregen bij de start 900 adressen met 
een beschikbaar VA toegewezen. Daarnaast is voor 250 adressen gestart met opname en be-
oordeling volgens de speciaal door Bouwimpuls ontwikkelde Praktijkaanpak die is gebaseerd 
op ervaring en kennis uit de bouwpraktijk. Het door Bouwimpuls opgezette Bedrijfsbureau BI 
voert de opnames en beoordelingen uit.

In 2021 heeft Bouwimpuls in totaal 54 woningen versterkt. Daarnaast zijn er in dat jaar 475 
uitvoeringsontwerpen (UO’s) gemaakt en opgeleverd. Deze UO’s zijn vervolgens in planning 
gezet voor het starten van de versterking. Ongeveer de helft hiervan wordt in 2022 opgele-
verd. Hoewel het aantal opgeleverde woningen achterblijft door vertragende factoren zoals 
herbeoordelingen, vergunningen of de ‘eigen regie’ voor eigenaren, zien we een stijgende lijn. 
Bouwimpuls levert een relevante bijdrage aan de aantallen versterkte woningen en daarmee 
extra snelheid in de versterkingsoperatie. In december 2021 is Bouwimpuls als instrument 
geëvalueerd. Dit als basis voor de afweging om Bouwimpuls al dan niet voort te zetten. 

Loket Opname Op Verzoek (LOOV)
Het LOOV is inmiddels ingebed in de reguliere organisatie. In 2021 zijn er 628 opnames op 
verzoek uitgevoerd. Hiervan moet ongeveer een derde op basis van de uitkomsten van de 
opname verder onderzocht worden. Mogelijk is een versterking nodig. Deze verhouding 
komt overeen met die in 2020. Adressen met deze uitkomst worden bij de desbetreffende 
gemeente aangeleverd en opgenomen in het Lokaal Plan van Aanpak. 

2.5.1

2.5.2

Aanmeldingen LOOV 2021 

Jaar Akkoord Niet akkoord/Intrekking Totaal

2021 595 33 628

* niet akkoord/intrekking betekent dat het adres niet aan de voorwaarden voldeed dan 
 wel dat de aanvraag door de eigenaar is ingetrokken

In 2021 zijn er 595 adressen in de markt gezet voor beoordeling. Voor 424 adressen zijn de-
finitieve rapporten opgesteld. Er zijn 133 adressen die volgens het ingenieursbureau nader 
onderzocht moeten worden. Het proces voor de in 2021 bij LOOV aangemelde adressen loopt 
door in 2022. De werkelijke aantallen ‘LOOV-panden’ die uiteindelijk versterkt moeten wor-
den, worden duidelijk als de adressen vanuit het Lokaal Plan van Aanpak zijn opgenomen en 
beoordeeld.  

Uit inhoudelijke beschouwing blijkt dat de adressen die voor verdere beoordeling in aanmer-
king komen opvallen door:
• Aanwezigheid van schade of verbouwing
• Leeftijd: vaak gaat het om panden die gebouwd zijn rond 1900
• Type woning: het betreffen veelal vrijstaande woningen.

Naast aanmeldingen in het werkgebied van NCG (de vijf Groningse aardbevingsgemeenten) 
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komen regelmatig aanmeldingen binnen voor adressen buiten de zogenoemde PGA-contour. 
Die nemen wij niet in behandeling. Dat zou namelijk verkeerde verwachtingen kunnen wek-
ken bij de aanvragers. Vaak gaat het om eigenaren die schade aan hun pand hebben. Dat 
heeft samenhang met IMG, en het werkgebied van IMG is groter dan het werkgebied van 
NCG. Mogelijk komen de betreffende adressen met schade wel in aanmerking voor schade-
vergoeding via IMG.

Hetzelfde geldt voor adressen met een zeer lage PGA. In de meeste gevallen is bij voorbaat 
al duidelijk dat die adressen voldoen aan de gestelde nationale veiligheidsnorm (NPR) omdat 
er een zeer lage seismologische activiteit is (PGA) op dat adres. NCG communiceert hierover 
helder, zodat bewoners niet onnodig hoeven te wachten op resultaten van reguliere- of 
typologieopnames en -beoordelingen. In 2022 wordt in samenspraak met IMG onderzocht 
hoe om te gaan met adressen die buiten de PGA-contour vallen of zeer lage PGA-waardes 
hebben. Ook in 2022 brengt NCG aangemelde LOOV-adressen naar de markt en analyseren 
we de trends. De reguliere LOOV-opnames zetten we separaat in de markt. In overleg met 
de aardbevingsgemeenten worden deze adressen geprioriteerd ten opzichte van reguliere 
adressen.

Pilot Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen 
De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) regelt dat niet de gemeente moet contro-
leren of een werk goed is uitgevoerd, maar dat de aannemer dat zelf moet verantwoorden. 
Voldoet het uitgevoerde werk aan de eisen van het Bouwbesluit? Dit moet worden gewaar-
borgd door een onafhankelijke kwaliteitsborger. De NPR9998 is geen onderdeel van het 
Bouwbesluit en is daarom ook geen onderdeel van de wettelijke toetsing die de Wkb oplegt. 
Binnen NCG is in 2021 onderzocht of de systematiek van de Wkb kan worden toegepast op 
de versterkingsopgave, waarbij naast toetsing op de voorwaarden uit het Bouwbesluit ook 
wordt getoetst op de NPR9998. 

In 2021 heeft NCG binnen enkele versterkingsprojecten ervaring opgedaan met het werken 
volgens de voorwaarden uit de Wkb. Hiervoor heeft NCG samengewerkt met de betreffende 
aannemers binnen het project en gBou. gBou is een bureau voor kwaliteitsborging in de 
bouw en werkt met onafhankelijke kwaliteitsborgers die voldoen aan de eisen van de Wkb. 

Uit het proefdraaien kwam naar voren dat de systematiek van de Wkb kan worden toegepast 
op de versterkingsopgave. Met andere woorden: naast de wettelijk verplichte toetsing aan 
het Bouwbesluit is het correct uitvoeren van de versterkingsmaatregelen in de ontwerp- en 
realisatiefase (NPR9998) ook via deze systematiek te borgen. De systematiek heeft een 
gunstig effect op de doorlooptijden, doordat er minder fouten in het ontwerp ontstaan en 
daarmee minder verrassingen in de realisatiefase. Hierdoor nemen ook de faalkosten in de 
realisatiefase af. De NCG-projectleiders die betrokken waren bij het proefdraaien zijn enthou-
siast en zien de toegevoegde waarde. Het werken volgens Wkb is nieuw, zowel voor NCG als 
voor de aannemers. De ene aannemer is dan ook verder met de benodigde voorbereidingen 
dan de andere. NCG heeft besloten structureel aan te sluiten bij de systematiek van de Wkb. 

2.5.3



Bewoners en omgeving

3. 
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Bewoners en omgeving
De eind 2020 ondertekende Bestuurlijke afspraken hebben een duidelijke 
boodschap: de bewoner staat in de versterkingsoperatie centraal en NCG 
organiseert zich dicht bij de overheden in de gebieden om aan te sluiten bij ge-
biedsspecifieke vraagstukken en bij de situatie van bewoners in de gemeenten.

Verbeteren bewonersbeleving
NCG zet de bewoner centraal: 
• We zorgen voor adequate en transparante informatie die aansluit bij de behoefte van de 

bewoners.
• We ondersteunen en ontzorgen bewoners tijdens de versterking van hun woning.
• We staan open voor de zorgen, belangen en ideeën van bewoners door deze, binnen 

de gestelde kaders, mee te nemen in de planvorming. Met als doel dat bewoners weer 
perspectief krijgen.

Vaak is er een samenhang met ander andere zaken die lopen binnen NCG. Een voorbeeld is 
het onderzoek naar de meerwaarde van een digitaal bewonersdossier. Dit raakt zowel ICT-
ontwikkelingen en de informatievoorziening. Andere voorbeelden zijn de Bewonersbeleving 
die nu wordt uitgewerkt, het opzetten van een bewonersadviesraad en het vastleggen van de 
gedragsregels binnen NCG.

Bewoners Contact Centrum
Het Bewoners Contact Centrum (BCC) is in januari 2020 opgericht en heeft zich dat eerste jaar 
gericht op het goed neerzetten van de basis. In haar tweede jaar is het BCC enorm gegroeid. 
Het aanbod telefonie steeg in 2021 met ruim 60%. Het BCC beantwoordde 15428 telefoontjes 
tegenover 9767 in 2020. Naast deze corebusiness heeft het BCC in 2021 veel andere werkzaam-
heden opgepakt voor projecten zoals de bestuurlijke afspraken, huurdersregeling, LOOV, 
Herbeoordelingsaanvragen, onafhankelijke adviseur en de verwerking van contactgegevens. 
Om dit mogelijk te maken is het aantal FTE van 4 naar 8 verhoogd. 

Het afgelopen jaar heeft het BCC een slag gemaakt met het zelf afhandelen van bewoners-
vragen. Na de inwerkingtreding van de bestuurlijke afspraken heeft het BCC verschillende 
woordvoeringsrichtlijnen en Q&A’s ter beschikking gekregen. Hierdoor kon het BCC veel 
informatieve vragen zelf afhandelen. Onze First time Fix is hiermee gestegen van 33% in 
2020 naar 52% in 2021. Het BCC was ook het aanspreekpunt voor vragen over bestuurlijke 
afspraken voor de interne organisatie. 

Een belangrijke stap bij het professionaliseren van het BCC de ingebruikname van TOPdesk. 
In TOPdesk worden de gesprekken met bewoners geregistreerd. Dit hoeft dus niet langer in 
Excel. Hierdoor ontstaat meer overzicht en is de gesprekshistorie met bewoners makkelijker 
beschikbaar. Daarnaast wordt in TOPdesk een overzichtelijke kennisbank opgebouwd die 
organisatiebreed door NCG benut kan worden. 

3. 

3.1

3.2



Jaarverslag 2021 | Nationaal Coördinator Groningen   20

Naast focus op de bewoners en verbetering van interne dienstverlening is er in 2021 ook 
een tweewekelijks overleg tot stand gekomen tussen de teamleiders BCC van NCG en IMG. 
Daarin gaan we na hoe wij elkaar beter kunnen vinden en ondersteunen. Dit heeft inmiddels 
geresulteerd in het over en weer telefonisch “warm” doorverbinden van vragen over schade.

Samenwerking NCG-IMG
De evaluatie van het samenwerkingsconvenant is volgens plan uitgevoerd. Beide organisaties 
staan positief tegenover de samenwerking, zo blijkt uit de evaluatie. Het verschil in aard en 
doorlooptijden van schadeopnames enerzijds en het versterkingsproces anderzijds is de 
belangrijkste reden voor niet grootschalige samenwerking. Ook blijkt uit het onderzoek dat 
bewoners en maatschappelijke organisaties de positieve resultaten van de samenwerking 
nog niet voldoende ervaren. Daarnaast komt naar voren dat het samenwerkingspotentieel 
beter benut moet worden. Zo is gebleken is dat op ruim 17.000 adressen nog geen schademel-
ding is gedaan, terwijl de adressen wel in het versterkingsbestand zitten. 
Door verbetering van de samenwerking kunnen genoemde aandachtspunten worden opge-
lost. Zo kunnen we dossiergegevens beter uitwisselen en kunnen we de mogelijkheden van 
de samenwerking beter met elkaar en bewoners te delen. De aanbevelingen worden meege-
nomen in het jaarplan voor de samenwerking 2022 en in de  AMvB (Algemene Maatregel van 
Bestuur) over de samenloop van schade en versterken.

Het Interventieteam, ingesteld naar aanleiding van de Bestuurlijke Afspraken, is in de zomer 
van 2021 van start gegaan. Dit heeft ertoe geleid dat NCG en IMG intensief samenwerken op 
vastgelopen en impactvolle dossiers. Gezamenlijk wordt voor deze dossiers de route bepaald, 
worden oplossingen voorgesteld en uitgevoerd. 

Samen met het IMG is een plan van aanpak voor de samenwerking opgesteld om de samen-
werking, ook op reguliere adressen, te intensiveren. We hebben dat in de tweede helft van 
2021 uitgevoerd. Een samenvatting van de gezamenlijke aanpak is samen met de uitkomsten 
van de evaluatie van de samenwerking op 24 november 2021 aangeboden aan de voorzitter 
van de Tweede Kamer.

In 2021 is samen met IMG, BZK en EZK gewerkt aan de AMvB, waarin de samenwerking tussen 
schadeafhandeling en versterking formeel wordt vastgelegd. De uitkomsten van de evaluatie 
worden hierin meegenomen. De AMvB vloeit voort uit de wijziging van de Tijdelijke wet 
Groningen. We verwachten dat de AMvB op 1 juli 2022 van kracht wordt.

In het vierde kwartaal van 2021 hebben NCG en IMG een conceptjaarplan voor de samen-
werking voor 2022 opgesteld. Dat jaarplan is begin 2022 vastgesteld en is een intern werk-
document. Het richt zich op samenwerking op adressen maar ook op samenwerking in de 
bedrijfsvoering. Denk aan ICT, Informatievoorziening, inkoop en huisvesting.

Het jaar 2022 staat in het teken van de uitvoering van het jaarplan, inclusief de implementatie 
van de AMvB. De samenwerking wordt binnen beide organisaties geïntensiveerd, verder 
ontwikkeld en geborgd.

3.3
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Bewonersbegeleiders
In 2021 is er een aantal rapporten opgesteld die aanbevelingen en verbeterpunten benoemen 
voor de bewonerscommunicatie. In opdracht van NCG heeft KAW een bewonersbelevingson-
derzoek uitgevoerd. In het rapport presenteerde KAW ook adviezen voor het verbeteren van 
de communicatie met bewoners om hen meer duidelijkheid en perspectief te bieden. Ook 
de Nationale Ombudsman (NO) en de Onafhankelijk Raadsman (OR) rapporteerden hun 
bevindingen in de regio over 2021. De aanbevelingen uit deze rapportages vormen de basis 
voor een Plan van Aanpak dat is opgesteld om de bewonersbeleving te verbeteren. Zo zal er 
onder andere een Bewonersadviesraad Versterking opgericht worden, wordt er gewerkt aan 
een verbeterde bewonersbeleving door middel van nieuwe (start)documentatie voor bewo-
ners en wordt er extra aandacht besteed aan opleidingsvisie en -modules voor werknemers 
binnen NCG.

Het doel van NCG is dat de bewoner de versterkingsoperatie als persoonlijk en betrouwbaar 
ervaart, met ruimte voor maatwerk en duidelijke informatievoorziening over procedures, be-
slissingen en voortgang (ook als die er niet is). En dat NCG in is staat om vanuit het perspectief 
van de bewoner te communiceren en te handelen. De dubbele doelstelling moet leiden tot 
meer vertrouwen van bewoners in NCG specifiek en de versterkingsoperatie als geheel. Dat 
uit zich straks in een ruime voldoende in de beoordeling van bewoners. De verbetering in de 
bewonerscommunicatie draagt bij aan een goed verloop van de versterkingsopgave.

Het genoemde plan van aanpak richt zich op de communicatie met particuliere eigenaren 
van panden in het aardbevingsgebied. Dit is de voornaamste doelgroep van NCG. Voor 
woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren geldt een apart traject. In 2022 wordt de 
uitwerking en realisatie daarvan ter hand genomen. 

Wob- en informatieverzoeken
Net als in 2020 heeft NCG zich ook in 2021 ingezet voor een voorspoedige behandeling van 
Wob-verzoeken. De Wob-verzoeken die bij NCG worden ingediend, hebben veelal betrekking 
op beleidsvorming en -uitvoering. Deze worden in afstemming met BZK en eventueel met 
EZK behandeld. Verder ontvangt NCG regelmatig verzoeken om informatie, bijvoorbeeld van 
bewoners om een document uit hun eigen versterkingsdossier. Hier wordt zoveel als wettelijk 
mogelijk is aan tegemoet gekomen. 

In 2021 zijn 27 verzoeken op basis van de Wob binnengekomen. Hiervan zijn er 19 informeel 
opgepakt. Van de 8 formele verzoeken is in één geval binnen de termijn beslist. In de andere 
7 verzoeken is de termijn om uiteenlopende redenen niet gehaald. Zo heeft in 4 gevallen de 
overgang van BZK naar EZK voor enige vertraging gezorgd.

De informele aanpak werkt bij specifieke verzoeken van bewoners erg goed. Deze weg zetten 
we voort. Daarnaast zal met de komst van de Wet Open Overheid (WOO) in het afhandelen 
van (formele) Wob-verzoeken de beslistermijn worden verkort van 4 weken naar 2 weken.

3.4

3.5
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Juridische conflicten, bezwaar en beroep en 
mediationtrajecten
In 2020 is NCG op grote schaal begonnen met het nemen van besluiten in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht. Dit zijn normbesluiten en versterkingsbesluiten, maar ook 
besluiten op de subsidieaanvragen die eigenaren in het kader van de Subsidieregeling 
versterking gebouwen Groningen hebben ingediend. We verwachten dat hier incidenteel be-
zwaar- en beroepsprocedures uit voort zullen vloeien. Het huidige percentage voor bezwaar 
en beroep is gemiddeld minder dan 5%. Dit percentage is gebaseerd op het beperkt aantal 
gevallen voor 2020 maar ook in Q1 van 2021. Ook lopen er nog bezwaarprocedures. Samen 
met de verwachting dat het aantal bezwaren en beroepen zal toenemen als gevolg van een 
toename in het aantal besluiten heeft NCG de volgende doelstelling:
• Een bezwaarpercentage van hoogstens 5%.
• Een beroepspercentage van hoogstens 10%.

Om deze doelstellingen te behalen kunnen bewoners sinds 2021 gebruik maken van medi-
ation om tot een oplossing te komen. Deze wordt uitgevoerd door juristen van de Afdeling 
Juridische en Economische Zaken (JEZ). Zij hebben een training gehad om te herkennen of 
een casus voor mediation in aanmerking komt en kunnen een bemiddelende rol spelen om 
te komen tot een oplossing. Om mediation en informele klachtenafhandeling in zijn volledige 
potentie te benutten is het wenselijk dat deze vorm de voorkeur geniet boven andere, niet 
formele ad-hoc-manieren en dat het vooral preventief wordt ingezet. Daarnaast is er in 2021 
gewerkt aan het verder verbeteren van de verschillende besluiten en de daarbij horende 
communicatie en procedures.

In 2021 was het bezwaarpercentage 3,18% en het beroepspercentage 6,84%. 
Mediationtrajecten zijn er in 2021 niet geweest. Wel zijn 67 bezwaarzaken informeel afgedaan. 
Aan het eind van het 2021 was er een duidelijke toename in het aantal bezwaarschriften. 
Het ging daarbij met name over besluiten op norm.

3.6
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Bestuurlijke afspraken
Op 6 november 2020 maakten de Rijksoverheid en de regionale overheden 
bestuurlijke afspraken op hoofdlijnen. Het jaar 2021 stond vervolgens voor een 
belangrijk deel in het teken van de uitwerking en concretisering van die afspra-
ken. Ministeries, gemeenten, provincie en NCG hebben hier, waar relevant, 
gezamenlijk in gehandeld. De afspraken zijn opgesplitst en er is per onderdeel 
een ‘hoofdverantwoordelijke’ uitvoerder aangewezen waar vervolgens weer 
werkgroepen achter zitten.

Implementatie Bestuurlijke Afspraken 2020
In de uitwerking van de afspraken zijn enkele knelpunten boven tafel gekomen. Een voor-
beeld hiervan is de mogelijkheid tot herbeoordeling. ‘Wanneer heeft een bewoner juridisch 
gezien een versterkingsadvies?’, ‘Waar ligt het point of no return?’, ‘Klopt de informatie van 
het Kadaster?’, ‘Wat doe je bij een rijtje en wat bij twee onder een kap?’, ‘Hoe zet je onaf-
hankelijk adviseurs in?’ ‘Hoe leg je uitkomst vast?’, ‘Wat is het effect op de planning van de 
versterkingsoperatie?’. Dat soort vragen komen op achter de mogelijkheid voor herbeoorde-
ling. Het beantwoorden van dit type vragen en het zorgvuldige inrichten van de processen die 
voortvloeien uit de bestuurlijke afspraken vergde tijd.

Om de uitwerking en implementatie van de bestuurlijke afspraken zo soepel mogelijk te laten 
verlopen heeft NCG een intern programmateam ingericht, met vertegenwoordigers van alle 
afdelingen. Op basis van een eerder uitgevoerde impactanalyse is er een gewenste situatie, 
aanpak en planning vastgesteld voor negen werkstromen waar het programmateam aan 
heeft gewerkt. De negen werkstromen waren: processen, typologie, uitvoeringsplanning, 
organisatie, implementatie, communicatie, informatievoorziening, financiën en juridische 
kaders. 

Mede dankzij dit programmateam was medio 2021 het gros van de acties volgend op de 
bestuurlijke afspraken uitgewerkt en geïmplementeerd. Denk hierbij aan het gereedkomen 
van het herberoordelingsproces, inclusief de mogelijkheid tot onafhankelijk herbeoorde-
lingsadviseur. Vertraging in de uitwerking en implementatie van acties, zoals het geval bij de 
typologie-aanpak, was grotendeels het gevolg van ontwikkelingen buiten de invloed van de 
ministeries, provincie, gemeenten en NCG.

Eind 2021 is het programmateam opgeheven, omdat alle acties uitgewerkt en geïmplemen-
teerd waren. Als vervolg is een transitieteam ingericht, dat in de eerste helft van 2022 de 
transitie van NCG naar een resultaats- en gebiedsgestuurde organisatie bespoedigt. Met als 
doelen: 
• bewoner meer centraal in de uitvoering
• effectievere, goed samenwerkende en communicerende overheden
• versnelling van de versterking en 
• afhandeling van de aardbevingsopgave.

4. 

4.1
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Meerjarenversterkingsprogramma (MJVP)
Het MJVP vormt de gezamenlijke visie van Rijk, Provincie, Gemeenten en NCG op het verloop 
van de versterkingsopgave. Het MJVP geeft een meerjarenbeeld van de regio en NCG over 
de uitvoeringsplanning. Het is een dynamisch document van zowel de gemeenten als NCG. 
Met het MJVP kunnen we bewoners meer inzicht bieden in de planning op adresniveau. De 
Bestuurlijke Afspraken van november 2020 hebben de nodige impact gehad op het vervolg 
van de versterkingsopgave en daarmee op het MJVP. In het eerste kwartaal van 2021 zijn de 
uitgangspunten en aannames ontwikkeld en verfijnd die de planning dynamisch maken. Zo 
beïnvloedt de ontwikkeling en ingebruikname van typologieën de planning, maar ook de 
beschikbare capaciteit voor de verschillende fasen van de versterking. Kritische factoren 
die de planning beïnvloeden zijn beschikbaarheid van tijdelijke huisvesting, de planning van 
nutsbedrijven, bouwcapaciteit en het vergunningentraject ecologie (dit begrenst de omvang 
van een versterkingscluster in één gebied). 

In Q4 van 2021 is na een intensief traject met de gemeenten, het MJVP afgerond en in een 
Versterkingsoverleg met de minister van BZK vastgesteld. Door het vaststellen van het MJVP 
als planningsinstrument zijn de kritische paden nu helder en zijn er duidelijke doelstellingen. 
Zo streeft NCG naar het finaliseren van de laatste opnames en beoordelingen in 2023 en wordt 
2028 gezien als het jaar waarin de versterkingsoperatie zal zijn afgerond. Dankzij het MJVP 
kunnen we nu hier vooraf op te sturen. Werkgroepen op het gebied van nutsvoorzieningen, 
bouwcapaciteit en tijdelijke huisvesting vloeien hieruit voort. Om het MJVP begrijpelijk en 
overzichtelijk te presenteren, is een brochure gemaakt voor onder meer Tweede Kamerleden. 
Het MJVP vormt de basis van het lokaal plan van aanpak per gemeente en wordt 2 keer per 
jaar tegen het licht gehouden. Zo nodig vindt in afstemming met gemeenten herijking van het 
MJVP plaats.

Typologie
In 2021 is de typologieaanpak geïmplementeerd en zijn de eerste zeven gevalideerde ty-
pologieën in gebruik genomen. Aanpassingen op het interne NCG-basisproces en de NCG-
werkwijze zijn uitgewerkt en doorgevoerd in de organisatie en in de systemen. Instrumenten 
om de nieuwe beoordelingsmethode toe te kunnen passen zijn ontwikkeld en worden gebruikt 
door ingenieursbureaus en NCG. Interne en externe stakeholders zijn geïnformeerd over de 
typologieaanpak onder meer via trainingen en informatiebijeenkomsten. De ervaringen met 
de adressen waarbij de typologieaanpak is toegepast zijn geëvalueerd en verbeterpunten 
werden doorgevoerd. De technische ervaringen werden aan TNO teruggekoppeld en leidden 
tot aanscherping van de criteria in de beoordelingsmethode. Ook de communicatie met be-
woners werd geëvalueerd. Dit leidde in 2021 onder andere tot extra communicatiemiddelen 
met verdiepende toelichting op de typologieaanpak. De toedelings- en beoordelingsresul-
taten van de typologieaanpak werden gemonitord en als input gebruikt bij het opstellen van 
het MJVP. In 2021 werd de typologieaanpak op ruim 1300 woningen toegepast. De levering, 
validatie en implementatie van de overige typologieën volgt in 2022.

De invoering van typologie ging met kleine stapjes. In februari 2021 is NCG begonnen met een 
pilot typologie met een beperkt aantal adressen. De opstart van typologie kwam pas later in 
het jaar op gang. De eerste typologieën die daadwerkelijk konden worden ingezet werden, 
later dan verwacht, halverwege het jaar aangeleverd aan NCG. Vanaf dat moment kon gestart 
worden met de uitvoering en vrijgeven van typologisch beoordeelde adressen. 

4.1.1

4.1.2
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De start ging gepaard met de normale opstartperikelen als het gaat om nieuwe technolo-
gie. Gedurende de uitvoering worden nieuwe typologieën toegevoegd. Niet elke typologie 
is direct succesvol. Bij de wat oudere woningen zijn bijvoorbeeld verbouwingen uitgevoerd 
waardoor de beoordeling of de woning binnen de typologie valt in te delen minder eenvoudig 
is als was voorzien. Ondanks deze aanloopproblemen draagt typologie in korte tijd bij aan de 
productie waardoor sprake is van versnelling.
 
In het afgelopen jaar zijn er 2850 woningen met typologie opgenomen, daarvan is voor ruim 
1.300 woningen een beoordeling opgesteld. Typologie blijkt goed toepasbaar voor rijwonin-
gen. Met deze beoordelingsmethodiek kan NCG een eigenaar relatief snel laten weten of er 
met zijn woning wat aan de hand is omdat er niet meer voor iedere woning apart hoeft te 
worden gerekend. Daarentegen zien we hogere uitval bij de typologische beoordeling van 
vrijstaande woningen. Ook ontbreekt op dit moment nog de toepasbaarheid voor gestapelde 
bouw. 

Herbeoordeling volgens de nieuwste norm
De pandeigenaren van Blok A kregen op basis van de Bestuurlijke afspraken de mogelijkheid 
om een herbeoordeling aan te vragen onder de nieuwe norm NPR2020-T5, die vanaf januari 
2021 wordt ingezet als laatste rekennorm. Ruim 7000 adressen kwamen in aanmerking voor 
een herbeoordeling. 

De stand rondom herbeoordelingen was eind 2021 als volgt:

4.1.3

Aantal adressen dat in aanmerking komt 
voor een herbeoordeling

7.182

Oriënterende gesprekken gevoerd 5.650

Naar aanleiding van oriënterend gesprek:

Keuze: herbeoordeling aangevraagd 1.662 (waarvan 188 bij Bouwimpuls)

- Waarvan goedgekeurd 819

- Waarvan uitgevoerd 23

Keuze: geen herbeoordeling 389

Nog geen keuze gemaakt 3.599

Herbeoordeling als nieuw proces voor de oudere adressen op norm 2018-T2 of eerder, kwam 
niet direct op gang. In 2021 heeft NCG eerst contact gezocht met eigenaren die voor een 
herbeoordeling in aanmerking komen. Eigenaren hebben een bedenktijd van maximaal een 
half jaar, waardoor pas in het najaar van 2021 de aanvraagstroom van herbeoordelingen echt 
goed op gang kwam. In de tussentijd is doorgewerkt met de klassieke aanpak voor de andere 
adressen op basis van de gemeentelijke plannen verwerkt in het MJVP volgens de nieuwste 
norm NPR 2020-T5. 
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Als tegemoetkoming voor bewoners die kozen voor een herbeoordeling kwamen subsidie-
regelingen beschikbaar: een regeling voor het verduurzamen van de woning (€10.000), de 
bestaande regeling voor koppelkansen die voor zowel ‘herbeoordelaars’ als ‘niet-herbeoor-
delaars’ beschikbaar was (€7.000) en een compensatiesubsidie voor een verlengde doorloop-
tijd van het versterkingsproces ten gevolge van de herbeoordeling (€13.000). 

Van procesgerichte naar gebiedsgerichte organisatie
De Bestuurlijke afspraken 2020 hebben geleid tot een omvangrijke organisatorische transitie 
van NCG: van een procesgerichte naar een gebiedsgerichte oriëntatie. In 2021 is gestart met 
het in samenspraak met de aardbevingsgemeenten en de eigen organisatie schetsen van 
een meer gebiedsgerichte opzet van de organisatie. Daarbij sloten we aan bij de strategi-
sche, tactische en operationele structuren van de gemeenten. In nauwe samenspraak met 
het departement, de gemeenten, de medewerkers en de medezeggenschap is een nieuwe 
Organisatie- en Formatieplan (O&F) tot stand gekomen. Hierin is de kanteling gemaakt naar 
het gedachtegoed ‘centraal wat moet, decentraal wat kan’. We leggen - binnen wettelijke 
kaders - veel ruimte en mandaat laag in de organisatie om zo de versterkingsoperatie te 
bespoedigen. De stand van zaken eind 2021 was dat een vrijwel afgerond O&F met advies-
aanvraag bij de medezeggenschap ter advies voorlag en dat een ontwikkelprogramma voor 
medewerkers werd opgezet. In dat programma is veel aandacht voor eigenaarschap en 
helderheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden voor medewerkers in de nieuwe 
aanpak. In 2022 wordt de organisatiestructuur en werkwijze verder geïmplementeerd en 
geëffectueerd in nauwe samenspraak met de gemeenten.

Onafhankelijk adviseurs 
In de Bestuurlijke afspraken is het uitgangspunt opgenomen dat bewoners onafhankelijk 
advies kunnen inwinnen over het al dan niet kiezen voor een herbeoordeling. In 2021 is in de 
Tweede Kamer een motie aangenomen die het aanbod van onafhankelijk adviseurs verbreed-
de naar financiële en juridische ondersteuning bij versterkingsgerelateerde onderwerpen, en 
een onafhankelijk bouwadviseur voor ondersteuning tijdens het ontwerpproces richting de 
versterking. In 2021 is de onafhankelijk adviseur herbeoordeling mogelijk gemaakt. NCG heeft 
adviseurs met een breed bouwkundig profiel uitgenodigd zich hiervoor aan te melden. Op 
onze website is medio 2021 een lijst gepubliceerd met bedrijven. Hieruit kunnen bewoners 
een adviseur selecteren. Met het brede profiel werd al geanticipeerd op de benodigde kennis 
en kunde voor een bouwkundig adviseur. Deze lijst is in 2022 beschikbaar gekomen. Voor 
juridische en financiële advisering is Stut en Steun gevraagd als aanspreekpunt en doorver-
wijspunt te fungeren. 

4.1.4
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Organisatie
In 2021 is het tweede jaar als uitvoeringsorganisatie van start gegaan voor NCG. 
De verandering van een regieorganisatie naar een uitvoeringsorganisatie in 
2020 is verder ter hand genomen, onder andere op het gebied van financiën, 
HR, inkoop en informatiehuishouding.  

Financiën: meerjarenbegroting en begroting 2021
In 2021 zijn door NCG voor 2021 ambitieuze doelen gesteld ten aanzien van aantal opnamen, 
beoordelingen, planvormingen, uitvoeringsplannen en opleveringen. Deze ambities vonden 
hun weerslag in de financiële ramingen voor zowel versterking als apparaat. 

5. 

5.1 

Uitgaven versterkingsoperatie 2021

Totaal 
gereserveerd 

Uitgegeven 
in 2021

Gehele versterkingsoperatie 
meerjarenbegroting (2021-2027)

Versterkingskosten € 5,4 miljard € 360,4 miljoen

Apparaatskosten € 100 miljoen

Kosten Bestuurlijke Afspraken € 1,5 miljard € 1,78 miljoen

Knelpuntenpot € 100 miljoen € 5,1 miljoen

In de meerjarenbegroting (2021-2027) zijn de verwachte uitgaven voor de gehele verster-
kingsoperatie geraamd op € 5,3 miljard. De uitgaven voor de versterking in 2021 als onderdeel 
van de meerjarenbegroting werden geraamd op € 400 miljoen. In 2021 zijn gerealiseerde 
versterkingskosten groot € 360,4 miljoen en de apparaatskosten € 100 miljoen. 
Op basis van de realisatie van de versterkingskosten 2021 inclusief de apparaatskosten is de 
meerjarenbegroting begin 2022 (over de periode 2021-2028) bijgesteld naar € 5,4 miljard. 

Op basis van het in 2020 met de regio gesloten Bestuurlijke Afspraken konden eigenaren in 
2021 kiezen voor herbeoordeling van hun woningen, en/of een financiële tegemoetkoming. 
In totaal is voor de Bestuurlijke Afspraken € 1,5 miljard beschikbaar gesteld, gespreid over een 
periode van zeven jaar. De in 2021 gedane uitgaven op basis van de Bestuurlijke Afspraken 
(herbeoordelingskosten blok A) bedragen € 1,78 miljoen. Daarnaast is er een stelpost van € 
100 miljoen gereserveerd voor het oplossen van knelpunten in de voortgang van de verster-
kingsopgave. Hiervan is in 2021 € 5,1 miljoen uitgegeven. 

In de meerjarenraming zijn risico’s en onzekerheden gesignaleerd die de gedane inschattingen 
in de meerjarenbegroting kunnen beïnvloeden. De meerjarenraming is gebaseerd op basis 
van de volgende parameters en aantallen/bedragen:

De werkdruk en benodigde capaciteit zal de komende jaren blijven meebewegen met het 
versterkingsvolume. De gerealiseerde apparaatskosten voor 2021 zijn € 100 miljoen groot. 
Deze waren begroot op € 106 miljoen. De personele kosten (€ 79,2 miljoen) waren € 2,1 mil-
joen lager dan begroot. Voor loon-, inhuur- en detacheringskosten werd minder uitgegeven 
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evenals voor reiskosten (Covid) en opleidingen. De materiële kosten (€ 20,8 miljoen) waren 
€ 3,9 miljoen lager dan begroot onder andere doordat het archiveringssysteem van NCG nog 
niet is vervangen en de ondersteuningskosten vanuit RVO voor het gebruik van het betalings-
systemen niet tijdig in rekening is gebracht. De uitgaven op overige ICT-trajecten waren € 0,5 
miljoen lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk verklaard doordat de dienstverlening met 
betrekking tot de ‘Vermogensschaderegeling’ pas in 2022 van start is gegaan.   

Zoals verwacht waren er in 2021 (tijdelijk) extra medewerkers nodig om de gewenste ver-
snelling in de versterkingsoperatie te realiseren. Hierdoor werd voor 2021, € 48,8 miljoen aan 
externe inhuur geraamd, uiteindelijk is hiervan € 48,1 miljoen gerealiseerd. Er wordt de ko-
mende jaren gestuurd op een toename van vast personeel en een afname van externe inhuur.

In aanvulling op de genoemde financiële middelen voor de versterking, zijn ook middelen 
opgenomen voor algemene programma-uitgaven (werk- en onderzoeksbudget) en voor 
het woonbedrijf in de vorm van subsidies. De middelen in het werk- en onderzoeksbudget 
staan ter beschikking van NCG en Programmadirectie Groningen (PDG). Het meerjarenbudget 
2021-2024 bedraagt in totaal circa € 43 miljoen waarvan € 20 miljoen is toegewezen aan NCG. 
Deze opgave is inclusief € 4 miljoen van VWS ter dekking van kosten uit het Zorgakkoord. 
In het budget zijn middelen opgenomen voor onderzoek (onder andere kennisplatform 
Bouw en Versterken; impactstudies), erfgoedprogramma, bewonersbijeenkomsten, externe 
communicatie (algemeen) en juridische proceskosten (bezwaar en beroep). De opgave voor 
het werk- en onderzoeksbudget voor 2021 bedroeg € 7 miljoen, waarvan er € 4 miljoen is 
gerealiseerd. De lagere uitgaven worden onder meer verklaard door de latere doorstart van 
het kennisplatform Bouw en daarmee samenhangende onderzoeken. Voor het woonbedrijf 
is een subsidiebedrag opgenomen van € 6 miljoen, waarvan in 2021 € 3 miljoen als voorschot 
is uitgekeerd conform de planning.

Betaalgedrag
Vanaf juni 2020 heeft NCG gericht gestuurd op tijdige betaling in overeenstemming met de 
kaders van BZK. Dit betekent dat 95 procent van alle handelsfacturen binnen 30 dagen na 
datum van ontvangst wordt betaald. Na de nodige opstartproblemen in 2020 is 2021 is het 
eerste volledige jaar waarbinnen er op deze kaders gestuurd is. 

NCG heeft in 2021 een aantal acties doorgevoerd om tijdige betaling te bespoedigen:
• We continueren training en communicatie om de standaardprocedures te verduidelijken 

en te vereenvoudigen. Dit is nodig omdat instroom van medewerkers hoog is.
• We continueren klantvriendelijke en duidelijke communicatie naar leverancier over status 

en vervolgacties.
• We informeren collega’s en sturen het proces actief aan. 
• We zorgen voor automatische e-mail-alerts. 

Als gevolg hiervan bedraagt het in 2021 behaalde percentage > 95%. 

5.1.1
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Opvolging op onvolkomenheden AR en aandachtspunten ADR
De Auditdienst Rijk (ADR) controleert de jaarrekening van BZK, waar NCG deel van uitmaakt. 
Daarnaast heeft de programmadirectie Groningen opdracht gegeven om een controleverkla-
ring af te geven bij de jaarfacturering aan de NAM. Beide controles zijn in maart 2022 naar 
tevredenheid afgerond, resulterend in een goedkeurende verklaring. Ook de Rekenkamer 
voert een beleidsonderzoek uit, waarvan de resultaten medio 2022 worden verwacht.

De aandachtspunten die de Algemene Rekenkamer en ADR aan NCG hebben meegegeven 
over het jaar 2020 zijn in het jaar 2021 opgepakt. Dit betrof met name het zo efficiënte mogelijk 
aannemelijk maken dat de prestatie van betaalde facturen ook is geleverd. In de accountants-
verklaring 2021 zijn deze opmerkingen niet meer opgenomen. Ook de Rekenkamer bevestigt 
dat de interne beheersing in 2021 is verbeterd, waarbij de afhankelijkheid van de ontwikkeling 
van de IT-systemen aandacht behoeft.

IT en data 
In 2021 is er hard gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van het IT-landschap. We startten 
2021 met de ambitie om dat landschap te consolideren. Dit is uiteindelijk beperkt gelukt. Een 
gevolg van de invoering van de Bestuurlijke afspraken, de geplande invoering van Tijdelijke 
Wet Groningen en andere wet- en regelgeving. Dit leidde tot een telkens veranderende 
behoefte aan IT-oplossingen. Concreet betekent dit dat het programma dat beoogde het 
IT-landschap te consolideren (BKG-programma) haar planning meermaals heeft moeten 
bijstellen. 

Het moment van uitfaseren van de oudere IT-oplossing NCG2020 schoof daarmee op richting 
tweede helft 2022. Daarom is besloten om de uitfasering tot nader orde uit te stellen. We 
blijven de afdeling Opname & Normering ondersteunen met NCG2020 als IT-oplossing totdat 
de afdeling alle adressen in scope heeft kunnen opnemen en normeren. Op dat moment 
zullen gegevens/ dossiers vanuit NCG2020 alsnog overgezet worden naar BKG ten behoeve 
van één leidend systeem. 

Gezien de cruciale verandering die het BKG-programma voor NCG brengt, is het programma 
eind 2020 getoetst door CIO Office BZK. Vlak daarna is ook de toetsing door het Adviescollege 
ICT-toetsing (voorheen BIT) gestart. De uitkomsten van de toetsing door het Adviescollege 
ICT-toetsing zijn in juni 2021 met NCG gedeeld. Het advies getiteld ‘Versterk het programma 
met betere kaders’ omvatte drie deeladviezen, zijnde: 
• rond af waar je nu mee bezig bent
• breng betere kaders aan
• houd vaart

NCG heeft de uitkomst van de toetsing daarmee aangegrepen om verbeteracties te formule-
ren en direct door te voeren. Het programma ligt nu op koers. Na de zomer van 2022 wordt 
het afgerond en start de door-ontwikkel en beheer-fase..

Informatievoorziening
De afdeling Informatie Voorziening is in 2021 verder doorontwikkeld in structuur, teams, ta-
ken en verantwoordelijkheden. Dit op basis van een duidelijke visie, strategie en jaarplanning. 
De afdeling heeft hard gewerkt aan het realiseren van competenties die in een volgende fase 
van belang zijn. 

5.1.2
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Denk hierbij aan informatieproducten die het mogelijk maken om integraal inzicht te krijgen 
in planning en voortgang en die sturing hierop mogelijk maken. Concrete rapportages en 
dashboards die de voortgang in de registrerende IT-systemen inzichtelijk maken en integre-
ren met de MJVP en jaarplanning. En denk ook aan informatieproducten die inzicht geven 
in het gebruik van de registrerende IT-systemen en de betrouwbaarheid en kwaliteit van de 
voortgang en planning die hierin geregistreerd wordt. Dit geeft de uitvoerders, management 
en directie de benodigde handvatten ten behoeve van de sturing op de versterkingsoperatie.

Daarnaast heeft IV aanvullende competenties uitgerold, waaronder een platform om soft-
ware-matige robotisering mogelijk te maken (RPA middels UiPath) en een platform om snelle 
software-ontwikkeling mogelijk te maken (Low-code middels WEM). Met robotisering zijn 
er ondertussen meerdere oplossingen geïmplementeerd binnen het primaire proces en be-
drijfsvoering om kwaliteitscontroles uit te voeren en de administratieve last te drukken. Het 
platform voor snelle software-ontwikkeling moet in 2022 gaan helpen om (afdeling) eigen 
procesautomatisering (bijvoorbeeld Excel-oplossingen) verder terug te dringen en om te 
zetten naar centrale, beheersmatige oplossingen.

Bezetting, formatie en inhuur
Op 10 januari 2022 bestond de formatie van NCG uit 448 fte. Maar voor het versneld uitvoeren 
van de versterkingsoperatie en een uitgebreidere opdracht voor NCG vanuit de Bestuurlijke 
Afspraken, zijn meer medewerkers nodig. Daarom bedroeg, inclusief de inzet van bovenfor-
matieve inhuur, de totale bezetting op die datum 620,46 fte. Op dat moment had 60% van de 
medewerkers een dienstverband met NCG en werd 40% van de medewerkers ingehuurd via 
de UBR Inhuurdesk.

Doordat de opdracht van NCG met de Bestuurlijke Afspraken uit november 2020 is uitgebreid, 
heeft de directie in 2021 met veel energie gewerkt aan een nieuw organisatie-en formatieplan 
(O&F). Het nieuwe O&F moest ook de kanteling naar een meer gebiedsgerichte organisatie 
mogelijk maken. In het voorjaar van 2022 is het nieuwe O&F vastgesteld. Daarin is de formatie 
vastgesteld op 717 fte waarmee ruimte ontstaat om het aandeel inhuur verder af te bouwen. 
Gezien het beperkte aanbod op de arbeidsmarkt zal een aanzienlijk deel inhuur noodzakelijk 
blijven. Daarnaast zal inhuur via een flexibele schil worden ingezet voor het opvangen van 
piekbelasting.

Werving en selectie
In 2021 zijn ruim 250 vacatures vervuld (vast, tijdelijk of via inhuur). Vanwege de krapte op 
de arbeidsmarkt is NCG afhankelijk van het inhuren van expertise. In 2022 werken wij verder 
om inhuur en vaste medewerkers waar mogelijk goed in balans te brengen, en vaste forma-
tieplaatsen zoveel als mogelijk in te vullen met medewerkers met een arbeidsovereenkomst 
bij NCG. De inhuur wordt gemonitord en bij een gewijzigd takenpakket of afname van werk-
zaamheden wordt waar mogelijk de inhuur beperkt.

NCG wil een inclusieve organisatie zijn en stuurt dan ook bij de werving op het aspect diversi-
teit. Daarin wordt het Rijksbrede beleid rondom diversiteit en participatie gevolgd. NCG neemt 
daarom mensen met een arbeidsbeperking in dienst om het aandeel in de Banenafspraak 
(conform de Wet banenplan) na te komen.

5.3
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Inkoopbeheer
Het uitgangspunt voor afdeling Inkoop is om via Specialistisch Inkoopcentrum (SIC) rechtma-
tig leveringen en diensten in te kopen binnen de kaders van het Rijksinkoopbeleid. Vanwege 
de belangen in de versterkingsopgave komt het voor dat NCG toch afwijkt van deze kaders. 
Bijvoorbeeld als het gaat om gevraagde versnelling, behoeftes van bewoners of om te werken 
zoals voorgeschreven in nieuwe regelingen. Voor 2021 betekent dit dat 34% van de verster-
kingskosten onrechtmatig was, ten opzichte van 25% in 2020. Het aandeel onrechtmatighe-
den voor apparaatskosten is gedaald van 13% in 2020 naar 7% in 2021.

In 2021 is de Tenderboard ingezet om het inkoopproces verder te professionaliseren. De voor-
naamste onderwerpen die zijn behandeld zijn marktstrategieën en het Open House model in 
relatie tot een gebiedsgerichte aanpak. Dit aanbestedingsmodel staat inmiddels ook bekend 
als het Groninger model. Het Groninger model is in mei 2021 als pilot in gebruik genomen en 
vormt een belangrijke stap in het innovatief aanbesteden binnen de versterkingsoperatie. In 
november 2021 is de pilotstatus opgeheven. Sinds die tijd wordt het model regulier toegepast.
De versterkingsoperatie in Groningen kent een groot bouwvolume en verschillende werk-
zaamheden die NCG over een periode van meerdere jaren moet realiseren. Daarom wil NCG 
graag een duurzame relatie met marktpartijen aangaan. Op 8 november 2021 vond een 
Bouwtop Versterkingsopgave plaats. Hier presenteerde NCG het Meerjarenversterkingsplan 
(MJVP) met per gemeente de verwachte planning en aantallen per jaar. Hierbij speelt de inzet 
van het Groninger model een belangrijke rol. Aansluitend zijn eind 2021 eerste stappen gezet 
in het opstellen van een inkoopkalender. In deze kalender wordt het MJVP vertaald naar pas-
sende inkoopstrategieën, bijvoorbeeld door het clusteren van adressen en door na te gaan 
welke stappen NCG zelf kan uitvoeren.

Om de markt goed mee te nemen in verdere ontwikkelingen en om input vanuit de markt op 
te halen organiseren we in 2022 aanvullende sessies met de markt.

Maatschappelijk verantwoord inkopen en duurzaamheid
Bij inkopen wordt van uitvoeringsorganisaties verwacht dat zij verder kijken dan doelmatig-
heid en rechtmatigheid. Juist de maatschappelijke effecten van inkoop staan in de belang-
stelling. Die maatschappelijke effecten hebben te maken met goed opdrachtgeverschap en 
met het beleid op het gebied van duurzaamheid en het stimuleren van de lokale economie. In 
beide gevallen versterkt de inkoop de effecten die het Rijk met haar beleid wil bereiken. Deze 
duurzaamheidsthema’s en de wens om de lokale economie te stimuleren hebben in 2021 
een plek gekregen binnen de inkoopprocessen. Er zijn eerste stappen gezet om de doelen te 
kunnen realiseren. 

De versterkingsopgave van NCG gaat uit van een gebiedsgerichte aanpak en leent zich bij 
uitstek voor de inzet van lokale aannemers. Op 25 februari 2022 zijn er 81 lokale aannemers 
bij NCG geregistreerd die in opdracht van NCG werk uit mogen voeren. Deze aannemers 
zijn grotendeels afkomstig uit de noordelijke provincies Groningen (68), Friesland (3) en 
Drenthe (7). De bouwpool van de opdrachtnemers die zich hebben gekwalificeerd kent een 
grote diversiteit in de grootteklassen. Voor NCG kunnen micro-bedrijven werken met slechts 
twee medewerkers maar ook grote bedrijven met een omzet van meer dan 50 miljoen euro. 
Daarnaast is Social Return on Investment geïntroduceerd in de werkwijze van inkoop. Tot op 
heden hebben zich 18 projecten geregistreerd die werken met Social Return.
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Ten slotte is binnen het Programma van Eisen (PvE) een set opgenomen met de gestandaar-
diseerde eisen voor zowel het ontwerp als de uitvoering van onze Ontwerp & Realisatie-
opdrachten. Door het PvE-NCG onderdeel te maken van de uitvraag, kunnen aanbieders 
in de offerte al rekening houden met de gestelde eisen en bijbehorende inspanningen. Het 
gebruik van het PvE-NCG garandeert eenduidigheid naar de markt en duidelijkheid over de 
afspraken en verwachtingen naar opdrachtnemers. En het draagt bij aan de kwaliteit van ons 
werkproces. De betreffende eisen hebben onder andere betrekking op het integraal meene-
men van verduurzamingskoppelkansen, het hergebruik van vrijgekomen materialen, en het 
leveren van zand vrij van stoffen die schadelijke zijn voor volksgezondheid of milieu conform 
de vigerende voorschriften.
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