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Juli 2022 – Resultaten 2022 en Voortgang Versterking
Nationaal Coördinator Groningen
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1. Inleiding
Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werkt aan het beoordelen en versterken van gebouwen in het
aardbevingsgebied. Voor een aantal huizen, scholen, boerderijen en andere gebouwen in dit gebied bestaat de
kans dat ze niet veilig genoeg zijn bij een aardbeving. We onderzoeken of deze panden daadwerkelijk niet veilig
genoeg zijn en daarmee of versterking nodig is. Is versterking nodig, dan start het plannen en uitvoeren van de
versterkingsmaatregelen.
In juli zijn achttien adressen toegevoegd aan onze werkvoorraad. Grotendeels gaat het hier om adressen waarbij
een opname op verzoek is gedaan. Met deze achttien bestaat de werkvoorraad van NCG nu uit 27.199 adressen1).
Samen met andere organisaties en de bewoners/eigenaren zorgen wij ervoor dat iedereen in de provincie
Groningen veilig kan wonen, werken en naar school kan gaan. Informatie over hoe wij de versterkingsoperatie
uitvoeren vindt u op de website van NCG: nationaalcoordinatorgroningen.nl.
In deze rapportage laten we zien welke resultaten in 2022 tot nu toe zijn bereikt voor alle 27.199 adressen in de
werkvoorraad en voor de adressen in de afzonderlijke gemeenten. Ook geven we aan hoe de 27.199 adressen op
31 juli 2022 verdeeld waren over de fasen binnen het versterkingstraject. In bijlage 1 vindt u een toelichting op de
versterkingsfasen. Ook de rapportages per batch, risicoprofiel en bijzondere categorieën staan in de bijlagen.

1)

In een pand kunnen meerdere huishoudens wonen of bedrijven gehuisvest zijn; dat betekent ‘meerdere adressen in één
pand’. Denk bijvoorbeeld aan een flat of een bedrijvenpand. Bij de aantallen in deze rapportage gaat het om het aantal
adressen.
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2. Samenvatting

De ambitie van de NCG is ervoor te zorgen dat Groningers uiterlijk 2023 duidelijkheid hebben of hun pand
voldoet aan de veiligheidsnorm en dat in samenspraak met de gemeenten, bewoners en eigenaren in 2028 alle
noodzakelijke versterkingen zijn afgerond. Deze ambitie is in het Jaarplan 2022 doorvertaald naar een viertal
concrete productiedoelen voor 2022:
Doel 2022

Gerealiseerd t/m juli 2022

Panden opgenomen

Tenminste 2.000

839

Panden beoordeeld

Tenminste 6.000

2.606

Panden bouw gereed

1.000 à 1.500

316

Totaal aantal panden op norm

Tenminste 4.000

1.982

In deze rapportage wordt de voortgang weergegeven en toegelicht van NCG in 2022 tot nu toe en specifiek in de
maand juli. Onderstaande figuur laat voor de gehele werkvoorraad van NCG zien hoe de adressen op 31 juli 2022
verdeeld waren over de fasen binnen het versterkingstraject. Is er voor een adres een bepaald resultaat bereikt,
dan schuift het adres door naar een volgende fase binnen het versterkingstraject.

Figuur 1. - De som van de percentages in deze figuur is niet altijd 100%. Dit komt doordat het systeem de percentages afrond op gehele getallen.
Zie bijlage 1 voor een uitgebreide toelichting op de versterkingsfasen.

Korte toelichting op de verdeling van de 27.199 adressen over de versterkingsfasen
Fase 1:

144 adressen zijn nog niet toegevoegd aan een Lokaal Plan van Aanpak (LPA) van de gemeente. Voor deze
adressen is het versterkingstraject nog niet gestart.

Fase 2:

3.745 adressen zijn opgenomen in het LPA. De opname kan gepland en uitgevoerd worden.

Fase 3:

Voor 5.238 adressen is de opname uitgevoerd. De gegevens uit de opname kunnen worden beoordeeld. Voldoet
een gebouw niet aan de veiligheidsnorm, dan moet het versterkt worden. Voldoet het gebouw wel aan de norm,
dan kan het traject worden afgerond.

Fase 4:

Voor 10.587 adressen geldt dat de beoordeling is vastgesteld en gedeeld met de eigenaar. Er kan nu gewerkt
worden aan het opstellen van een uitvoeringsplan en een versterkingsbesluit (op welke wijze wordt er versterkt).

Fase 5:

Voor 1.653 adressen is het uitvoeringsplan gereed. De bouw kan worden voorbereid en uitgevoerd.

Fase 6:

Voor 5.832 adressen geldt dat het adres op norm is. Ze bevinden zich in de fase Afgerond.

Bij fase 1 t/m 5 geldt dat niet alle adressen tegelijkertijd worden opgepakt. De gemeente bepaalt welke adressen
prioriteit krijgen binnen de desbetreffende fase. Daarnaast is het ook afhankelijk van de capaciteit bij de
ingenieursbureaus (opname en beoordeling), aannemers (planvorming en uitvoering) en NCG
(projectbegeleiding) hoeveel adressen tegelijkertijd opgepakt kunnen worden.
Op 31 juli 2022 waren 5.832 adressen van de gehele werkvoorraad op norm. Daarvan werden 2.610 adressen
bouwkundig versterkt (bouw gereed). Bij 3.063 adressen bleek uit de beoordeling dat het pand voldoet aan de
veiligheidsnorm. Versterking is dan niet nodig. Bij 159 adressen was vanwege een andere reden versterking niet
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nodig. Zo komt het voor dat er meer huizen worden gesloopt dan herbouwd. De adressen van de niet
herbouwde woningen tellen dan als ‘op norm’.
NCG ziet de in het Jaarplan 2022 opgenomen doelen nog steeds als haalbaar. Wekelijks monitoren we de
voortgang aan de hand van het MJVP. Het verwerken van de resultaten van de productie in de administratie van
de mijlpalen - we rapporteren op basis van die mijlpalen – vraagt veel capaciteit. We hebben extra capaciteit
beschikbaar gesteld om de achterstand weg te werken. Onze inzet is de komende maanden de achterstand weg
te werken en ook het na-ijleffect te beperken door de systemen beter op elkaar aan te laten sluiten.
Het aantal adressen dat is opgenomen is lager dan verwacht op dit moment. Dit komt onder andere doordat
aanvankelijk is gewacht op het beschikbaar komen van de resterende typologieën. Adressen die met deze
typologieën beoordeeld moesten worden, konden daardoor nog niet worden opgepakt. Er is nu voor gekozen
om deze adressen alvast met de reguliere (klassieke) methode en/of praktijkaanpak op te laten nemen zodat
bewoners eind 2023 zekerheid hebben over of hun pand versterkt moet worden. Het opnemen van adressen
met de klassieke methode of de praktijkaanpak gaat minder snel dan met de typologiemethode, maar het levert
waarschijnlijk minder vertraging op dan wanneer we de resterende typologieën afwachten.
Voor NCG is het bieden van duidelijkheid en daarmee perspectief aan eigenaren/bewoners een belangrijke
doelstelling. Het aantal beoordelingen dat is uitgevoerd en vastgesteld verloopt volgens planning. Tot en met
31 juli werd voor 2.606 adressen de beoordeling vastgesteld. Dit betekent dat deze eigenaren nu duidelijkheid
hebben over het al dan niet voldoen aan de veiligheidsnorm. We zien dan ook dat het aantal adressen in de
eerste fasen tot aan de fase van planvorming nu snel afneemt. Steeds meer inwoners van het
aardbevingsgebied krijgen hiermee duidelijkheid over de vraag of hun pand wel of niet op norm is.
Van de 10.587 adressen waarbij planvorming kan starten of al is gestart komen 7.237 adressen in aanmerking
voor een herbeoordeling van hun pand op basis van de nieuwste inzichten. De mogelijkheid om voor een
herbeoordeling te kiezen, komt voort uit de bestuurlijke afspraken van november 2020. De eigenaren van de
betreffende panden zijn of worden over de mogelijkheid van een herbeoordeling geïnformeerd in een
oriënterend gesprek en hebben vervolgens zes maanden de tijd om een keuze te maken: herbeoordelen of niet.
Inmiddels is het grootste gedeelte van de oriënterende gesprekken met de eigenaren gevoerd en hieruit blijkt
dat ca. 60% van de eigenaren kiest voor een herbeoordeling. Er moeten nog ongeveer 1.000 gesprekken
worden gevoerd. De herbeoordelingsprocedure is van toepassing op een groot deel van de adressen waarbij we
dit jaar zouden starten met de planvorming. Het aantal adressen waarbij we gestart zijn met de planvorming
blijft daardoor achter. Hierop zijn acties ondernomen om het aantal adressen die kunnen starten met
planvorming te vergroten.
Daarnaast is vanwege leveringsproblemen van benodigde materialen voor de versterking de oplevering van 96
woningen uitgesteld. Omdat de panden nog dit jaar worden opgeleverd heeft het voor de jaarplanning van het
aantal bouwkundig versterkte panden geen gevolgen.
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3. Rapportage werkvoorraad NCG
Doelstelling 2022
NCG streeft ernaar om in 2022 voor 4.000 adressen vast te stellen dat ze voldoen aan de landelijke
veiligheidsnorm. De verwachting is dat van deze 4.000 adressen circa 2.500 tot 3.000 adressen ‘direct op norm’
zijn, omdat uit de beoordeling blijkt dat ze voldoen aan de veiligheidsnorm. Daarnaast is de doelstelling 1.000
tot 1.500 adressen bouwkundig te versterken.
In 2022 werd t/m juli voor 316 adressen geregistreerd dat ze ‘bouw gereed’ zijn. Deze adressen werden
bouwkundig versterkt en voldoen nu aan de landelijke veiligheidsnorm. Voor 1.982 adressen werd vastgesteld
dat ze voldoen aan de veiligheidsnorm en niet versterkt hoeven te worden. In 2022 werd in totaal voor 2.268
adressen geregistreerd dat ze op norm zijn (ze voldoen aan de landelijk geldende veiligheidsnorm).1)
Bereikte resultaten in 2022
De onderstaande figuur geeft weer voor hoeveel adressen een bepaald resultaat is bereikt in 2022. Deze
resultaten zijn gecategoriseerd in verschillende mijlpalen. In een jaar kunnen voor één adres meer resultaten
bereikt worden. Zo kan het voorkomen dat het starten én afronden van de bouw (versterkingsmaatregelen) in
hetzelfde jaar plaatsvindt. Beide resultaten worden dan in de figuur meegenomen.

Figuur 1. - Zie bijlage 1 voor een toelichting op de resultaten.

Na het uitvoeren van een opname wordt in een beoordelingsrapport vastgelegd of een woning al dan niet
voldoet aan de veiligheidsnorm. Daarna volgt afronding (adres is op norm; de eigenaar ontvangt een besluit op
norm) of planvorming (adres is niet op norm en moet versterkt worden). De planvorming wordt afgesloten met
een versterkingsbesluit. Vervolgens kan gestart worden met de bouw.

1)

Bij een aantal adressen is de administratie later bijgewerkt, omdat bleek dat bepaalde resultaten niet correct geregistreerd waren. Hierdoor
zijn de aantallen van verschillende resultaten binnen één rapportage en vergeleken met vorige rapportages niet altijd bij elkaar op te tellen
of van elkaar af te trekken.
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Maandcijfers
jan

feb

mrt

apr

mei

juni

juli

Totaal
2022

Opname uitgevoerd

52

308

416

26

9

14

14

839

Beoordeling vastgesteld

174

376

750

330

256

480

240

2.606

Planvorming gestart

50

29

7

16

22

10

1

135

Uitvoeringsplan gereed

225

50

149

111

73

34

23

665

Versterkingsbesluit genomen

108

29

36

37

55

28

50

343

Bouw gestart

111

25

33

121

162

63

9

524

Bouw gereed

52

24

56

62

67

38

17

316

Op norm2

145

178

473

376

354

238

218

1.982

Resultaat 20221)

1)

De maandcijfers in de bovenstaande tabel kunnen afwijken van de resultaten, zoals gepresenteerd in vorige rapportages. Dit komt
doordat de registratie soms plaatsvindt ná de maand waarin het resultaat daadwerkelijk bereikt werd. De resultaten worden echter
geregistreerd op de datum van daadwerkelijke afronding.

2)

Dit zijn de adressen waarvoor ‘bouw gereed’ werd geregistreerd of waarvoor op een andere wijze werd vastgesteld dat ze op norm zijn.

Toelichting op de maandcijfers
OPNAMES – Het doel voor 2022 is om 2.000 opnames uit te voeren. T/m juli zijn er 839 opnames uitgevoerd.
Doordat we in het eerste kwartaal een aantal later geplande opnames naar voren hebben gehaald, zien we in
het tweede kwartaal een sterke daling van het aantal opnames. Volgens afspraak zijn er in april nieuwe adressen
voor opnames geleverd aan de ingenieursbureaus. De verwachting was dat het aantal opnames vanaf juni weer
zou toenemen.
Uit de tabel blijkt echter dat we achterlopen op de planning. Dit komt onder andere door de achterstand in de
administratie en doordat voor een aantal adressen aanvankelijk is gewacht op de resterende typologieën.
Adressen die met deze typologieën beoordeeld moesten worden, konden daardoor nog niet worden opgepakt.
Er is nu voor gekozen om deze adressen alvast met de reguliere (klassieke) methode op te laten nemen. Dit gaat
minder snel dan met de typologiemethode, maar levert waarschijnlijk minder vertraging op dan wanneer we de
resterende typologieën afwachten.
Ook het aantal aanvragen voor een opname op verzoek is lager dan verwacht. Door deze vertraging is de
planning voor Q3 iets verschoven naar Q4. De jaarplanning (2.000 opnames) blijft haalbaar. Zoals hierboven
aangegeven, zal NCG inlopen op de planning door het wegwerken van de achterstand in de administratie.
MJVP Opnames

Q1

Q2

Q3

Q4

Totaal

Planning voor 2022

500

400

500

600

2.000

Gerealiseerd

776

49

14

839

BEOORDELINGEN - Bij de beoordeling met de typologieaanpak blijkt dat een aantal adressen niet voldoet aan de
criteria om in een bepaalde typologie te passen. De beoordelingen zijn wel uitgevoerd, maar niet vastgesteld.
Vandaar dat we ze apart noemen (uitval) in de tabel. Bij de planning van de beoordelingen is rekening gehouden
met het opnieuw moeten beoordelen van een aantal adressen.
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Doelstelling is om in 2022 6.000 (her)beoordelingsrapporten op te stellen (vastgesteld + uitval). T/m juli werden
in 2022 4.141 beoordelingsrapporten opgesteld. Hiervan werden 2.606 voor de eerste keer vastgesteld; er
werden 480 herbeoordelingen vastgesteld en 1.055 rapporten werden opgesteld, maar niet vastgesteld. Uit de
onderstaande tabel blijkt dat de resultaten t/m juli conform de planning zijn.
MJVP Beoordelingen

Q1

Q2

Q3

Q4

Totaal

Planning voor 2022
Gerealiseerd:
• Vastgestelde
beoordelingsrapporten
• Opnieuw te beoordelen
(uitval)
• Vastgestelde
herbeoordelingsrapporten

1.850

1.400

1.350

1.400

6.000

1.300

1.066

240

2.606

533

497

25

1.055

109

211

160

480

Totaal

1.942

1.774

425

4.141

Herbeoordelingen
Door de afspraken van Rijk en regio in november 2020 komen 4.592 adressen van particuliere eigenaren en
2.645 adressen van woningbouwcorporaties in aanmerking voor een herbeoordeling. De eigenaren van deze
adressen kunnen kiezen voor verdergaan met het liggende versterkingsadvies, dat is gebaseerd op een
verouderde NPR (richtlijnen voor de veiligheid), of voor een herbeoordeling op basis van de nieuwste inzichten,
wat veelal zal leiden tot lichtere versterkingsmaatregelen. Voor NCG heeft deze keuze extra werkzaamheden
met zich meegebracht. Zo voeren we met de eigenaren van al deze adressen een oriënterend gesprek over de
keuzemogelijkheid. En we bieden eigenaren aan om gebruik te maken van een onafhankelijk adviseur die kan
ondersteunen bij het maken van de juiste keuze.
De stand van zaken rondom de herbeoordelingen is als volgt:
Aantal adressen dat in aanmerking komt voor een
herbeoordeling
Oriënterende gesprekken gevoerd

Naar aanleiding van oriënterend gesprek
Keuze: herbeoordeling aangevraagd
•
Waarvan aanvraag in behandeling
•
Waarvan aanvraag goedgekeurd
o Waarvan herbeoordeling uitgevoerd
Keuze: geen herbeoordeling
Nog geen keuze gemaakt na oriënterend gesprek
Totaal

7.237
6.201
(waarvan 330 verder opgepakt worden door
Bedrijfsbureau BI en 59 niet voldeden aan de
criteria voor herbeoordeling)

2.925
606
2.319
541
2.071
1.205
6.201

Het verstrekken van alle beschikbare informatie door NCG en het vervolgens maken van een keuze door de
eigenaar kost tijd. Zo heeft een eigenaar na het oriënterende gesprek een half jaar de tijd om de keuze voor
wel/niet herbeoordelen te maken. Dit heeft geleid tot vertraging. Kiest men echter voor een herbeoordeling,
dan zal dat op termijn mogelijk tot versnelling leiden. Een herbeoordeling op basis van de nieuwste inzichten zal
veelal leiden tot minder intensieve versterkingsmaatregelen of tot de beoordeling dat een pand voldoet aan de
veiligheidsnorm en niet versterkt hoeft te worden.
PLANVORMING GESTART | UITVOERINGSPLAN GEREED | VERSTERKINGSBESLUIT GENOMEN
Blijkt uit het beoordelingsrapport dat een pand versterkt moet worden, dan start de planvorming. Afhankelijk
van het adres/het pand kost het uitwerken van een uitvoeringsplan meer of minder tijd. Zo kan het uitwerken
van een uitvoeringsplan voor een flat met 200 adressen minder tijd kosten, dan het opstellen van een
uitvoeringsplan voor een complex pand, zoals een boerderij. De aantallen voor planvorming gestart, uitvoeringsplan
gereed en versterkingsbesluit genomen, kunnen daardoor per maand behoorlijk uiteenlopen.
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Voor ruim 7.200 adressen geldt dat de eigenaar een herbeoordeling van zijn versterkingsadvies mag aanvragen.
Zoals uit de tabel hierboven blijkt, doen veel eigenaren dat ook. Dit betekent dat ze één of meerdere stappen
teruggaan in het traject. Pas na het opnieuw vaststellen van het versterkingsadvies kan (opnieuw) gestart
worden met de planvorming. De aantallen voor start planvorming, uitvoeringsplan gereed en versterkingsbesluit
genomen, blijven mede hierdoor op dit moment aan de lage kant. Dit komt ook doordat voor een aantal
adressen waarbij we in 2022 zouden starten met de planvorming geldt, dat uit de (her)beoordeling blijkt dat ze
op norm zijn en niet versterkt hoeven te worden.
Inmiddels werken we aan het vergroten van het aantal adressen waarbij we kunnen starten met planvorming.
Dit doen we door:
•

het aantal projectleiders en de administratieve ondersteuning te vergroten.

•

geclusterde adressen op te delen in adressen mét een versterkingsadvies/beoordeling en adressen zónder
een versterkingsadvies/beoordeling. Daar waar het kan gaan we met de adressen met een
versterkingsadvies/beoordeling alvast aan de slag. Tot nu werd vaak gewacht met planvorming totdat alle
adressen in het cluster waren beoordeeld. Deze strategiewijziging doen we in overleg met de gemeente.

•

adressen die al een versterkingsadvies/beoordeling hebben, maar waarbij het starten met de planvorming
in het MJVP pas gepland staat voor 2023 of later, naar voren te halen. Ook dit doen we in overleg met de
gemeente.

NB. Voor 350 adressen geldt dat er al gestart is met de planvorming. Deze adressen zijn echter nog niet
administratief verwerkt. Dit gebeurt voor 1 oktober.
BOUW GESTART | BOUW GEREED – In juli werden 17 adressen versterkt opgeleverd. Op dit moment is er bij 1.653
adressen sprake van de voorbereiding of de uitvoering van bouwwerkzaamheden.
De doelstelling voor 2022 is 1.000 tot 1.500 adressen bouwkundig te versterken. In de planning zien we dat de
adressen die we in 2022 bouwkundig versterken, niet gelijkmatig over het jaar worden opgeleverd. Voor Q3
geldt voor 96 woningen in Appingedam dat deze aanzienlijk later dan gepland worden opgeleverd (tussen eind
juli en eind oktober, in plaats van in juli). Vanwege leveringsproblemen bij benodigde materialen heeft de
aannemer een deel van de opleveringen moeten uitstellen. Omdat de panden dit jaar nog worden opgeleverd
heeft het voor de jaarplanning van het aantal bouwkundig te versterken panden geen gevolgen. Ook het
wegwerken van de administratie zal ervoor zorgen dat NCG inloopt op de planning.
MJVP Bouw gereed

Q1

Q2

Q3

Q4

Totaal 2022

Planning voor 2022
Gerealiseerd

100-150
132

100-150
167

300-400
17

500-800

1.000 - 1.500
316

Risico’s
De doelstellingen voor 2022 zijn afhankelijk van een aantal factoren. Zo is de duur en de mogelijkheid tot het
uitvoeren van de versterkingswerkzaamheden afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare tijdelijke huisvesting,
nutsvoorzieningen en capaciteit binnen de bouwsector, zowel qua bemensing als materialen. Mochten er
tekorten ontstaan bij deze factoren dan kan dit risico’s opleveren voor de voortgang van de
versterkingsoperatie. Ook beïnvloedt de rentestijging de mogelijkheid voor bewoners om voor sloopnieuwbouw te kiezen omdat de kosten hiervoor toenemen en maken eventuele nieuwe beleidslijnen vanuit de
opdrachtgever van NCG het nodig om uitgangspunten van de versterkingsoperatie aan te passen. Dit zijn
onzekere factoren waar NCG niet altijd vat op heeft.
Ten slotte
Op 31 juli 2022 waren er in het gehele versterkingsproces 345 adressen waarbij het versterkingstraject stagneert.
Daarbij gaat het deels om bewoners/eigenaren die hebben aangegeven op dit moment niet verder te willen of
te kunnen in het traject. Voor het overige deel geldt dat NCG meerdere keren contact heeft gezocht met de
eigenaar, maar dat er nog geen contact is geweest. Zo kan het voorkomen dat een eigenaar niet in de woning
woont, maar in het buitenland verblijft. We blijven voortdurend inspanningen verrichten om al deze
bewoners/eigenaren deel te laten nemen aan het traject.
Voortgangsrapportage NCG juli 2022
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4. Rapportage per gemeente
Bereikte resultaten in 2022
De onderstaande figuren geven weer voor hoeveel adressen een bepaald resultaat is bereikt in 2022. In een jaar
kunnen voor één adres meer resultaten bereikt worden. Zo kan het voorkomen dat het starten én afronden van
de bouw (versterkingsmaatregelen) in hetzelfde jaar plaatsvindt. Beide resultaten worden dan in de figuur
meegenomen.
Verdeling werkvoorraad
De onderstaande figuren laten voor de werkvoorraad van elke gemeente zien hoe de adressen verdeeld zijn over
de fasen binnen het versterkingstraject. De figuren geven de stand van zaken op 31 juli 2022 weer. Is er voor een
adres een bepaald resultaat bereikt, dan schuift het adres door naar een volgende fase binnen het
versterkingstraject.
In bijlage 1 worden de versterkingsfasen en bijbehorende resultaten uitgebreid toegelicht. Zie ook de korte
toelichting op pag. 3.
Eemsdelta

Figuur 3.

Figuur 4.
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Groningen

Figuur 5.

Figuur 6.
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Het Hogeland

Figuur 7.

Figuur 8.
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Midden-Groningen

Figuur 9.

Figuur 10.
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Oldambt

Figuur 11.

Figuur 12.

Stagnerende trajecten
Een aantal bewoners/eigenaren heeft aangegeven op dit moment niet verder te willen/te kunnen in het traject.
Met andere bewoners/eigenaren hebben wij meerdere keren contact gezocht, maar is er nog geen contact
geweest. Deze bewoners/eigenaren zijn als volgt over de gemeenten verdeeld.
Aantal trajectstagnatie/
geen contact
Eemsdelta

198

Groningen

31

Het Hogeland

29

Midden-Groningen

66

Oldambt

21

Totaal
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Bijlage 1 Toelichting op de versterkingsfasen en bijbehorende resultaten
Voorafgaand
Voor fase 1 t/m 5 geldt dat niet alle adressen tegelijkertijd worden opgepakt. De gemeente bepaalt welke
adressen prioriteit krijgen binnen de desbetreffende fase. Daarnaast is het ook afhankelijk van de capaciteit
bij de ingenieursbureaus (opname en beoordeling), aannemers (planvorming en uitvoering) en NCG
(projectbegeleiding) hoeveel adressen tegelijkertijd opgepakt kunnen worden.

Fase 1: Nog te starten
In deze fase zijn adressen nog niet toegevoegd aan het Lokaal Plan van Aanpak (LPA) van de gemeente. Voor
deze adressen is het versterkingstraject nog niet gestart. In overleg met NCG maakt elke gemeente in het
aardbevingsgebied jaarlijks een gemeentelijk programma (Lokaal Plan van Aanpak). Daarin staat met hoeveel
en met welke adressen dat jaar wordt begonnen met het versterkingsproces.
Resultaat: In Lokaal Plan van Aanpak opgenomen
De gemeente heeft aangegeven voor welke adressen het versterkingsproces van start gaat. Deze adressen
gaan door naar fase 2.

Fase 2: Opname
In deze fase zijn de adressen opgenomen in het Lokaal Plan van Aanpak van de gemeente. De opname kan
gepland en uitgevoerd worden. Bij een opname worden zoveel mogelijk bouwtechnische gegevens verzameld.
Een opname bij een gebouw dat past binnen een typologie zal sneller verlopen dan een opname van een uniek
gebouw. Gebouwen binnen een bepaalde typologie hebben dezelfde constructieve kenmerken waardoor
uitgebreid onderzoek niet nodig is. Bij een uniek gebouw kan uitgebreid onderzoek wel nodig zijn.
Resultaat: Opname uitgevoerd
De opname is afgerond. Een bouwkundige kan de verzamelde gegevens nu beoordelen. Het adres gaat door
naar fase 3.

Fase 3: Beoordeling
In deze fase is de opname uitgevoerd. Een bouwkundige kan de opnamegegevens nu bestuderen en een
beoordeling opstellen. In het beoordelingsrapport staat of een pand veilig genoeg is bij een aardbeving of niet.
Voldoet het gebouw aan de veiligheidsnorm? Dan legt NCG dit vast in een besluit en hoeft het gebouw niet
versterkt te worden. Dit besluit is het ‘besluit op norm’.
Voldoet een gebouw niet aan de norm? Dan is het nodig om het gebouw te versterken. Samen met de eigenaar
kunnen we de versterkingsmaatregelen nu uitwerken in een plan.
NCG controleert en accepteert de beoordeling (wel/niet op norm). De beoordeling deelt NCG met de eigenaar.
Resultaat: Beoordeling gedeeld
De beoordeling is gecontroleerd en geaccepteerd door NCG en gedeeld met de eigenaar. Het adres gaat
door naar fase 4 of 6.
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Na fase 3 zijn de volgende scenario’s het meest voorkomend:
1.

Het adres voldoet aan de veiligheidsnorm en hoeft niet versterkt te worden. Het versterkingstraject is
afgerond en het adres gaat naar fase 6.

2.

Het adres voldoet niet aan de veiligheidsnorm en moet versterkt worden. Het traject wordt vervolgd
met fase 4: Planvorming.

3.

Het adres voldoet niet aan de veiligheidsnorm en er wordt gekozen voor sloop/nieuwbouw. Het traject
wordt vervolgd met fase 4: Planvorming.

Fase 4: Planvorming
Bij de adressen in deze fase is het beoordelingsrapport/versterkingsadvies gedeeld en besproken met de
eigenaar. De benodigde versterkingsmaatregelen kunnen nu verwerkt worden in een uitvoeringsplan en een
versterkingsbesluit (op welke wijze wordt er versterkt).
Bij de planvorming kan het gaan om één pand, maar ook om een straat of een hele wijk. In deze fase stemmen
wij de noodzakelijke versterkingsmaatregelen en de ontwikkelingen binnen een gemeente en de wensen van
bewoners/eigenaren en gemeente op elkaar af. Tijdens de planvorming komt onder meer het volgende aan de
orde:
•

Wie heeft de regie over de uitvoering van de versterkingsmaatregelen: NCG, de eigenaar, het
bedrijfsbureau van de Bouwimpuls (BI) of een aannemer?

•

Welke wensen hebben bewoners/eigenaren en de gemeente? Het gaat dan niet alleen om de
versterkingsmaatregelen. Extra wensen van bewoners/eigenaren kunnen worden meegenomen, zoals
een al geplande uitbouw die de eigenaar zelf financiert. Ook gemeentelijke wensen worden
meegenomen, bijvoorbeeld het vernieuwen van de riolering.

•

De uitwerking van alle wensen in een bestek (het bouwplan). Dit is het definitief ontwerp.
Dit ontwerp is in nauw overleg met de eigenaar opgesteld.

•

Het regelen van onder meer het volgende: selecteren van het uitvoerende bouwbedrijf, eventueel
(nieuwe) afspraken maken met hypotheekverstrekkers, aanvragen van benodigde vergunningen,
eventueel het pand natuurvrij maken en tijdelijke huisvesting organiseren als dat nodig is.

•

Het opstellen van het uitvoeringsplan. In dit plan is alles geregeld om te kunnen starten met de
bouwwerkzaamheden. Ook de planning staat in dit plan. Het uitvoeringsplan wordt besproken met de
eigenaar.

•

Het nemen van het versterkingsbesluit op basis van het uitvoeringsplan.

Resultaat: Versterkingsbesluit genomen
Het uitvoeringsplan en het versterkingsbesluit zijn gedeeld met de eigenaar. Daarna wordt dit vastgelegd. Het
adres gaat door naar fase 5.
Fase 5: Uitvoering
In deze fase is de eigenaar akkoord met het uitvoeringsplan. De aannemer kan nu beginnen met de
voorbereiding van de bouwwerkzaamheden, zoals materialen bestellen, capaciteit plannen en het terrein
voorbereiden voor de bouwwerkzaamheden. Daarna gaat het uitvoeren van de versterkingsmaatregelen van
start.
Resultaat: Bouw gestart
De bouw is officieel gestart.
Resultaat: Bouw gereed
De bouwwerkzaamheden zijn gereed en het pand is versterkt opgeleverd.
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Fase 6: Afgerond
In deze fase wordt het versterkingstraject voor een adres administratief afgerond.
Resultaat: Afgerond
Een adres is versterkt opgeleverd of het versterkingstraject is vanwege een andere reden afgerond*. Het
adres voldoet aan de veiligheidsnorm.
* Bijvoorbeeld: uit de beoordeling blijkt dat het adres op norm is en niet versterkt hoeft te worden of er worden meer huizen
gesloopt dan nieuw teruggebouwd.
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Bijlage 2 Voorbeelden voortgang versterking/ontwikkelingen NCG juli 2022
Projecten hebben vaak een lange doorlooptijd. Daardoor is de voortgang niet maandelijks terug te zien in de
resultaten. Dit neemt niet weg dat er wel vorderingen zijn. Enkele voorbeelden en overige ontwikkelingen
binnen NCG beschrijven we hieronder.

Banenafspraak
Het kabinet heeft samen met organisaties voor werkgevers en werknemers (sociale partners) afspraken
gemaakt over de toename van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Voortvloeiend uit deze afspraak
heeft NCG de opdracht om dit jaar bijna veertien fulltime medewerkers (13,78 fte) met een afstand tot de
arbeidsmarkt aan te trekken. Eind juni had NCG 13,68 fte medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in
dienst. Daarmee de opdracht bijna uitgevoerd. NCG is blij met deze nieuwe medewerkers.

Erfgoedfair in Warffum
Nationaal Coördinator Groningen (NCG) was op 30 juni 2022 aanwezig op de erfgoedfair te Warffum. Tijdens de
fair konden bezitters van monumentale en karakteristieke panden bij het Erfgoedloket en andere partners
terecht voor kennis en informatie. Bezoekers konden onder meer informatie krijgen over de verschillende
vormen van financiering en subsidies en over het versterken, verduurzamen en onderhouden van
karakteristieke of monumentale panden.
Groningen is één van de oudste cultuurlandschappen van Nederland, vol met middeleeuwse kerken, wierden,
molens en dijken, archeologische vindplaatsen, statige borgen en monumentale woningen. Dit culturele erfgoed
draagt bij aan de identiteit van Groningen. Het maakt Groningen uniek en herkenbaar. Nationaal Coördinator
Groningen wil het karakter van Groningen behouden. Daarom besteden we bijzondere aandacht aan het
onderzoeken en versterken van deze gebouwen. De aanpak voor het versterken van monumenten is een
samenwerking tussen NCG, RCE, de gemeenten in het aardbevingsgebied en het Erfgoedloket Groningen.

Pilot tijdelijke woning: chalet op erf bewoners
In Zeerijp is op het erf van bewoners een chalet geplaatst. Tijdens de versterking van hun woning doet deze
dienst als tijdelijke huisvesting. Hierdoor kunnen de eigenaren hun bedrijf, dat eveneens in de woning is
gevestigd, op dezelfde locatie voortzetten. Zodoende wordt verlies van omzet voorkomen.
Samen met NCG is de afgelopen tijd intensief gezocht naar een passende oplossing voor het bedrijf en de
tijdelijke huisvesting. Dit leek in eerste instantie spaak te lopen, totdat de mogelijkheid zich voordeed om mee
te doen aan de pilot waarbij een chalet op het erf wordt geplaatst. Het chalet wordt net als andere tijdelijke
woningen compleet ingericht. Het bedrijfsgedeelte is gehuisvest in een unit die naast het chalet staat.

Gymzaal de Borg in Farmsum versterkt
In Farmsum werd gymzaal De Borg versterkt opgeleverd. Dit gebeurde tijdens een feestelijk moment op 14 juli.
Voor het versterken van de gymzaal was het nodig de gymzaal eerst te ontkoppelen van de bijbehorende
school. De school wordt namelijk niet versterkt, maar gesloopt.
Eind april startte de voorbereiding voor de uitvoering van de versterkingsmaatregelen. Daarna kon de
versterking van de gevels en het dak van de gymzaal plaatsvinden. Vervolgens werden in de kleedruimten
diverse stalen profielen aangebracht om de verbinding tussen het dak en de wanden te versterken. De
voorbereiding, de ontkoppeling en de versterkingswerkzaamheden werden uitgevoerd tijdens vrije
schooldagen, zodat er zo weinig mogelijk overlast was voor leraren en leerlingen. De goede voorbereiding en de
prettige samenwerking tussen de aannemer, NCG en de school hebben ertoe geleid dat de gymzaal niet lang
buiten gebruik is geweest.
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Leerlingen na de zomer weer naar basisschool de Til in Thesinge
Begin juli is CBS De Til in Thesinge opgeleverd en weer overgedragen aan het schoolbestuur. De school is met
weinig vertraging en naar volle tevredenheid van eenieder opgeleverd. De uitgevoerde versterkingsmaatregelen
zijn onder andere het verankeren van de vloeren en plafonds aan de wanden, het plaatsen van strips in de
wanden en het aanbrengen van extra houten of stalen balken in het dak. Daar is nu niets meer van te zien,
omdat alles netjes in het plafond of in de muur is weggewerkt. Ten slotte is de school ook nog in zijn geheel
geschilderd.
Tegelijkertijd met de versterking is de school toekomstbestendig gemaakt en daarmee klaar voor volgende
generaties. Er is (extra) isolatie en een nieuw ventilatiesysteem aangebracht en er zijn nieuwe toiletten
geplaatst. Er zijn zonnepanelen op het dak gelegd en alle verlichting is vervangen door Ledverlichting. Ook zijn
de ruimtes anders ingericht, zodat de leerkrachten de kinderen straks beter in verschillende kleine groepjes
kunnen laten werken.
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Bijlage 3 Rapportage per batch
Voor een aantal adressen binnen de versterkingsoperatie zijn dezelfde uitvoeringstechnische en bestuurlijke
afspraken gemaakt. Deze groepen adressen noemen wij batches. De adressen binnen de verschillende batches
zijn verspreid over meerdere gemeenten binnen het aardbevingsgebied.
De onderstaande figuren geven per batch inzicht in:
•

de resultaten in 2022;

•

hoe de adressen in de batch verdeeld zijn over de fasen binnen het versterkingstraject.

In bijlage 1 worden de versterkingsfasen en bijbehorende resultaten uitgebreid toegelicht. Zie ook de korte
toelichting op pag. 3.

Batch 1467
Voor enkele projecten zijn in 2015 door NAM en/of CVW vergaande afspraken gemaakt of berekeningen
uitgevoerd. Destijds is met alle partijen afgesproken deze projecten voort te zetten en ze onder te brengen in de
batch Transitie. Later is Transitie ondergebracht in batch 1467.
1.467 verwijst naar het aantal adressen in deze batch. Door het toevoegen van de adressen uit Transitie komt het
aantal adressen niet meer overeen met de naam van de batch. In batch 1467 gaat het voornamelijk om
sloop/nieuwbouw. De adressen bevinden zich in de gemeenten Eemsdelta, Groningen en Midden-Groningen.
De regie binnen deze batch ligt bij NCG.

Figuur 13.

Figuur 14.
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Batch 1588
De adressen van batch 1588 bevinden zich in de gemeenten Eemsdelta, Groningen en Midden-Groningen.
Binnen deze batch hebben de gemeenten de regie; de versterking wordt gefinancierd door de subsidieregeling
van de gemeenten.

Figuur 15.

Figuur 16.
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Batch 1581
Batch 1581 bestaat uit adressen in de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Midden-Groningen en Het Hogeland.
De regie van het versterkingstraject binnen deze batch ligt bij NCG. Een deel van deze adressen zal de stappen
binnen de ontwerp- en realisatiefase doorlopen bij Bedrijfsbureau Bouwimpuls. De Bouwimpuls is opgericht
door zes marktpartijen die versnelling kunnen bieden in deze fases. Het aantal adressen in deze batch is na
verloop van tijd gewijzigd waardoor de naam niet meer correspondeert met het aantal adressen in de batch.

Figuur 17.

Figuur 18.
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Batch 3260
In deze batch zijn de opnames gestart in de tweede helft van 2017. De adressen bevinden zich in de gemeente
Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland en Midden-Groningen. In deze batch bepaalt het risicoprofiel van een
pand de prioritering bij opname en normering. Panden met een verhoogd risicoprofiel krijgen voorrang. Ook
hier verwijst de naam naar het aantal adressen in de batch en is het aantal in de loop der tijd gewijzigd.

Figuur 19.

Figuur 20.
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Batch 2018
Het versterkingstraject in deze batch startte met opnames in 2018 (de naam van de batch). De adressen
bevinden zich in de gemeente Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland en Midden-Groningen. Hier geldt eveneens
dat het risicoprofiel van een pand de prioritering bij opname en normering bepaalt. Panden met een verhoogd
risicoprofiel krijgen voorrang.

Figuur 20.

Figuur 21.
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Batch P50 2018
In deze batch zijn – conform de HRA-run van 2018 – adressen opgenomen met een verhoogd risicoprofiel die
geen onderdeel uitmaken van een andere batch. Deze adressen bevinden zich in alle aardbevingsgemeenten.

Figuur 22.

Figuur 23.
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Batch Opname & Normering Lokale Stuurgroepen
Het gaat hier om adressen met een licht verhoogd of normaal risico die geen onderdeel uitmaken van een
andere batch, maar die wel zijn opgenomen in een gemeentelijk lokaal plan van aanpak (PVA). De adressen
bevinden zich in alle aardbevingsgemeenten.

Figuur 24.

Figuur 25.
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Batch HRA 2019
Het betreft hier adressen uit de HRA-run van 2019 die onderdeel zijn van het lokale PVA 2020 van de
gemeenten. De adressen bevinden zich in alle vijf gemeenten en hebben geen verhoogd, een licht verhoogd of
een verhoogd risicoprofiel.

Figuur 26.

Figuur 27.
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Bijlage 4 Rapportage per risicoprofiel
Om de gevaren en risico’s in het aardbevingsgebied te beoordelen gebruikt TNO de seismische dreigings- en
risicoanalyse (SDRA). Op basis van de uitkomsten van dit computermodel krijgt een pand een risicoprofiel:
normaal, licht verhoogd of verhoogd. De SDRA bepaalt echter niet of een gebouw veilig is. Het berekent ook
niet of een gebouw schade heeft. Het computermodel wordt alleen gebruikt om te bepalen waar we moeten
beginnen met onderzoeken. Meer uitleg en informatie over de HRA en de risicoprofielen staat op de
pagina Risico van gebouwen op onze website.
De onderstaande figuren geven per risicoprofiel inzicht in:
•

de resultaten in 2022;

•

hoe de adressen per risicoprofiel verdeeld zijn over de fasen binnen het versterkingstraject.

In bijlage 1 worden de versterkingsfasen en bijbehorende resultaten uitgebreid toegelicht. Zie ook de korte
toelichting op pag. 3.

Verhoogd (P50)

Figuur 28.

Figuur 29.
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Licht verhoogd (P90)

Figuur 30.

Figuur 31.
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Normaal (Grijs)

Figuur 32.

Figuur 33.
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Bijlage 5 Rapportage per bijzondere categorie
Binnen het versterkingsproces is speciaal aandacht voor een aantal bijzondere categorieën, zoals zorg, scholen,
dorpshuizen, agro en Heft in Eigen Hand/Eigen Initiatief. De panden binnen deze categorieën zijn verspreid over
alle gemeenten binnen het aardbevingsgebied. Omdat de panden binnen elke categorie specifieke aandacht
vragen, zijn ze binnen het versterkingsproces geclusterd.
De onderstaande figuren geven per categorie inzicht in:
•

de resultaten in 2022;

•

hoe de adressen per categorie verdeeld zijn over de fasen binnen het versterkingstraject.

In bijlage 1 worden de versterkingsfasen en bijbehorende resultaten uitgebreid toegelicht. Zie ook de korte
toelichting op pag. 3.

Zorg
Zorggebouwen krijgen speciale aandacht binnen de versterkingsoperatie. Dit is noodzakelijk, omdat in deze
gebouwen veel kwetsbare mensen verblijven en er veel mensen samenkomen. Daarnaast zijn de voorzieningen
in zorggebouwen belangrijk voor de samenleving. NCG werkt samen met zorgaanbieders, woningcorporaties,
gemeenten, de provincie Groningen, het zorgkantoor, zorgverzekeraar Menzis en het Rijk aan het realiseren van
toekomst- en aardbevingsbestendige (nieuwe) zorggebouwen.

Figuur 34.

Figuur 35.
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Scholen
Het scholenprogramma is gestart in 2015. Daarbij gaat het om 101 schoolgebouwen, waaraan in totaal 156
adressen zijn gekoppeld. Het scholenprogramma is meer dan alleen versterken. Het geeft ook invulling aan de
gevolgen van krimp, leerlingendaling, de noodzaak tot verduurzaming en de eisen die in de 21e eeuw gesteld
worden aan schoolgebouwen. Binnen het scholenprogramma wordt een deel van de bestaande
schoolgebouwen versterkt en verduurzaamd. De overige schoolgebouwen worden vervangen door nieuwe
aardbevings- en toekomstbestendige scholen en kindcentra. Binnen het scholenprogramma wordt nauw
samengewerkt tussen gemeenten, schoolbesturen en NCG.

Figuur 36.

Figuur 37.
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Dorpshuizen
In een dorpshuis zijn grotere groepen mensen tegelijkertijd aanwezig. Daarom vormen ook de dorpshuizen een
speciale categorie binnen het versterkingstraject. De werkvoorraad bestaat uit 39 panden. Tijdens het
versterkingstraject wordt nauw samengewerkt met gemeenten, het bestuur van het dorpshuis en NCG.
In 2022 wordt er wel gewerkt aan diverse dorpshuizen, maar zijn er nog geen concrete resultaten bereikt.

Figuur 38.

Figuur 39.
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Agro
In het sectorale programma Agro zijn bedrijfspanden binnen de agrarische sector opgenomen. Vanwege de
specifieke functie van deze panden is dit een aparte sector binnen de versterkingsoperatie. Woonboerderijen die
geen dienstdoen als agrarisch bedrijf vallen niet in deze categorie. Deze worden aangemerkt als woning. Ook is
er een aantal adressen waarbij het wel gaat om agrarische bedrijven, maar die zijn opgenomen in andere
programma’s, zoals VBS (Versterking Bijzondere Situaties) en HEFT/EI.

Figuur 40.

Figuur 41.
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Heft in Eigen Hand & Eigen Initiatief
256 adressen nemen deel aan het project Heft in Eigen Hand/Eigen Initiatief (HIEH/EI). In dit project zijn de
eigenaren particulier opdrachtgever. NCG ondersteunt bij het traject door waar nodig deelnemende bewoners
bij te staan, inhoudelijk te adviseren en in de uitvoering te begeleiden. Daarbij is het uitgangspunt vooral te
kijken naar wat mogelijk is binnen de afgesproken kaders en budgetten.

Figuur 42.

Figuur 43.
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