
Huurwoningen
We hebben gehoord dat er dorpen zijn waar huurwoningen worden gesloopt en niet meer worden 
teruggebouwd. Dat willen we in Tjuchem niet. Wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen dat de 
huurwoningen in Tjuchem behouden blijven? Wat doet de gemeente?

Dit is een aangelegenheid van gemeente en woningcorporatie. Advies is daarom hierover aangehaakt te blijven via 
beide instanties wanneer duidelijk is wat de versterkingsopgave is voor de betreffende woningen. 

Nationaal Coördinator Groningen

Eerst was er een Nationaal Coördinator Groningen en nu een directeur Nationaal Coördinator 
Groningen. Wat is het verschil? Komt er nog weer een Nationaal Coördinator Groningen? Zo ja, 
wanneer en wie?

De NCG is een uitvoeringsorganisatie geworden, hier hoort een directeur aan het hoofd te staan. De acht 
opdrachtgevers zijn het Rijk, provincie Groningen en de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Hogeland, 
Loppersum en Midden-Groningen.

Voorheen had NCG de regierol in het aardbevingsdossier, waarbij ook beleidsvorming een onderdeel was van het 
takenpakket. Inmiddels is de regie verschoven richting de opdrachtgevers, waarbij de nadruk op de gemeenten is 
komen te liggen. NCG voert uit voor gemeenten en de twee andere opdrachtgevers, Rijk en provincie.  Er komt aldus 
geen NCG in de eerdere hoedanigheid.

HRA-model

Hoe werkt het model precies? Welke parameters worden gebruikt? 

De meest gedetailleerde informatie hierover is gegeven door SODM zelf (Staatstoezicht Op De Mijnen) op 25-3-2018 
tijdens de bewonersbijeenkomst in Hoogezand, georganiseerd door de gemeente Midden-Groningen. Via onderstaande
URL is dit terug te lezen: https://www.midden-groningen.nl/aardbevingen/nieuws/presentatie-van-staatstoezicht-op-
de-mijnen 

Het HRA model berekent de seismische dreiging (grondbeweging op een bepaalde plek bij een aardbeving) en 
vervolgens het seismisch risico (kans op een fataal ongeluk in een specifieke verblijfsplaats bij een aardbeving)

Op de bewonersavond is (vereenvoudigd) uitgelegd dat het model werkt met drie belangrijke hoofdaspecten:
1. De kans op een aardbeving van een bepaalde sterkte.
2. De samenstelling van de ondiepe bodem (zand/klei/veen) en de daarmee gepaard gaande grondbeweging.
3. De kenmerken van een gebouw

Worden deze gewogen en zo ja hoe? 

Indien de vraag betreft of de uitkomsten van het model voor een woning worden gewogen: 
Op advies van SODM wordt de veilige kant van de uitkomsten gebruikt, d.w.z. dat het hoge risico in de kansverdeling 
van het seismisch van een gebouw wordt gebruikt.

Indien de vraag betreft of de parameters van een woning worden gewogen: 
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Er wordt van iedere woning uitgezocht wat bijvoorbeeld het percentage gevelopeningen is t.o.v. de oppervlakte van de 
gevel, óf bijvoorbeeld het aantal bouwlagen dat de woning heeft. In die zin worden dus geen gemiddeldes gebruikt voor
een woning. 

Wordt er naar boven of naar beneden afgerond en per onderdeel of alleen het totaal?
Zie antwoorden hierboven.

Waar komt de informatie vandaan?
De informatie over woningen is o.a. afkomstig van:
- Cyclomedia (https://www.cyclomedia.com/nl)
- Tekeningen uit gemeentelijke archieven
- 

Waar moet ik zijn om de precieze gegevens die voor mijn woning gebruikt zijn in het model boven 
water te krijgen?

Het HRA model is op dit moment in beheer bij NAM. Toezicht op het juiste gebruik van het model wordt door SODM 
uitgevoerd, zo ook het gebruik van de gegevens die input zijn van het model. Het model dient op termijn in publieke 
handen te komen en wordt dan ondergebracht bij TNO. 
De informatie die voor een specifieke woning wordt gebruikt in het HRA model is aldus op dit moment bekend bij NAM.

Plan van aanpak Midden-Groningen

Kloppen de getallen uit het PvA van de NCG (42 woningen verhoogd, 60 licht verhoogd) nog steeds?

Ja. Meer concreet:

In het dorp:
20 verhoogd risicoprofiel
34 licht verhoogd risicoprofiel

Buitengebied:
21 verhoogd risicoprofiel
25 licht verhoogd risicoprofiel

Jaarlijks wordt het HRA-model opnieuw uitgevoerd. In maart 2019 is dit voor het laatst gedaan en op dit moment wordt
bekeken wat dit op adresniveau betekent. In november 2018 hebben de gemeenten, provincie en Rijk afgesproken dat 
bij het uitvoeren van een nieuwe “HRA run” alleen adressen omhoog kunnen in het risicoprofiel en niet kunnen zakken. 
Adressen kunnen alleen van de lijst af als uit opname & beoordeling blijkt dat het gebouw voldoet aan de 
veiligheidsnorm of wanneer een gebouw dat niet voldeed aan de veiligheidsnorm is versterkt.

Hoeveel woningen zijn er in Tjuchem met een niet verhoogd risicoprofiel?
In het dorp 16 en in het buitengebied 11

Is de woon- of bedrijfsbestemming van invloed op de uitkomst? 
Wat betreft beoordeling van het gebouw: De functie van het gebouw speelt geen rol in de beoordeling van gebouwen 
met de NPR2018. De NPR is bedoeld om te worden toegepast op alle bouwconstructies van nieuw te bouwen en 
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bestaande gebouwen, ongeacht de daarbij horende gevolgklassen. De NPR gaat bij bouwwerken uit van een 
permanente verblijfsduur.
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NPR-99982018-nl.htm

Wat betreft het HRA model: Het model maakt geen onderscheid tussen woningen en bedrijven. De minister heeft in 
maart nog aangegeven dat het risico dient te worden bepaald o.b.v. permanente aanwezigheid van individuen in 
bouwerken. https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/03/07/kamerbrief-
over-advies-hooglerarenpanel-over-berekening-aardbevingsrisico/kamerbrief-over-advies-hooglerarenpanel-over-
berekening-aardbevingsrisico.pdf

Wordt bij gebouwen die zowel voor wonen als bedrijfsmatig worden gebruikt het hele gebouw 
getoetst?
Voor gebouwen met een verblijfsfunctie, zoals in het voorbeeld in de vraag, wordt het hele gebouw opgenomen en 
beoordeeld. Voor een bijgebouw (bijvoorbeeld een schuur met daarin een kapsalon) geldt dat opname en beoordeling 
plaatsvindt wanneer in dit bijgebouw productie plaatsvindt.

Wanneer wordt mijn schuur wel of niet getoetst? Bijvoorbeeld landbouwschuren, maar ook 
schuren die hobbymatig worden gebruikt. Wat als ik bijvoorbeeld hobbymatig elke avond in mijn 
schuur aan het sleutelen/knutselen ben? Een aardbeving kijkt toch niet op de klok? Waar ligt de 
grens?
Wanneer er productie plaatsvindt wordt het bijgebouw opgenomen en beoordeeld. Vertrekpunt is dat het feitelijk 
gebruik leidend is. Als dit afwijkt van de gebruiksfunctie zoals deze is vermeld in de Basisadministratie van de gemeente
is het aan te raden het feitelijk gebruik te benoemen voordat u met uw bewonersbegeleider de opname plant.

Het gebouw kan ook besloten te worden geïnspecteerd wanneer:
1. Het bijgebouw vastzit aan het hoofdgebouw.
2. Het bijgebouw de seismische capaciteit van het hoofdgebouw beïnvloedt.
3. Het bijgebouw wordt gebruikt voor uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Het dichte bijgebouw (geheel omsloten door wanden en voorzien van een dichte dak- en vloerconstructie) een 
overige functie heeft met een duurzaam verblijf van personen voor 2 uur of langer per dag.

Als het model verre van perfect is en beweerd wordt dat het alleen gebruikt wordt om te 
prioriteren, hoe kan het dan dat sommige mensen een brief hebben ontvangen waarin staat dat 
hun woning niet onderzocht hoeft te worden?

Veiligheid is het uitgangspunt. De Mijnraad heeft in juli 2018 geadviseerd eerst de gebouwen op te nemen met een 
verhoogd risico en daarna met een licht verhoogd risico. Het risico is het allerkleinst voor woningen die geen verhoogd 
risico hebben. Deze woningen hoeven nu nog niet opgenomen te worden. Voor Tjuchem geldt echter dat de gemeente 
wil dat alle woningen binnen dezelfde periode worden opgenomen en beoordeeld. 

Hoezo kunnen woningen met een niet verhoogd risicoprofiel niet veilig genoemd worden? 
Wanneer kunnen we dan wél spreken van een veilige woning?

Het HRA model geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat een woning al dan niet voldoet aan de norm. Voor gebouwen 
met een verhoogd risicoprofiel geldt dat het gebouw waarschijnlijk niet voldoet aan de norm. Opname en beoordeling 
volgens de NPR moet hierover vervolgens uitsluitsel bieden. Het model geeft dus niet aan wat de feitelijke mate van 
veiligheid is van een woning. Verder is het zo dat in de NPR wordt uitgegaan van een zware aardbeving met magnitude 
5 waarbij het gebouw in ieder geval tot 30 minuten niet in dient te storen zodat personen het gebouw nog kunnen 
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verlaten. Een 100% veilige woning is er niet, zo ook niet in andere delen van Nederland. Er bestaat altijd EEN kans op 
fataal letsel a.g.v. een gebeurtenis waar nooit rekening mee is gehouden. Voor een woning in het aardbevingsgebied in 
Groningen die is opgenomen en beoordeeld volgens de NPR geldt dat er brede consensus is de woning voldoende veilig
is op hetzelfde veiligheidsniveau als de rest van Nederland.

Opnames

Wanneer gaan deze plaatsvinden?

Zie hiervoor “Plan van aanpak versterkingsopgave voor een veilig Midden-Groningen”.
https://www.midden-groningen.nl/actueel/nieuws/plan-van-aanpak-versterkingsopgave-voor-een-veilig-midden-
groningen

Kan ik zelf een bureau inschakelen om de opname te doen?
Een eigenaar kan altijd zelf een opname en beoordeling proberen aan te vragen bij een bureau. De kosten zijn dan 
echter voor rekening van de aanvrager.

Wat is het gevolg als ik weiger mee te werken?
Er is dan onvoldoende informatie beschikbaar om te kunnen bepalen of de woning voldoet aan de veiligheidsnorm. 

Op het gebied van aansprakelijkheid (letsel, verder schade aan woning of objecten ná aanbod opname & beoordling te 
ontvangen) kan dit consequenties hebben voor een eigenaar van de woning. De exacte consequenties dienen te 
worden bepaald o.b.v. jurisprudentie, hetgeen er nog niet is omdat zich gelukkig nog niet dergelijke zaken hebben 
voorgedaan. 

Verder kan bij een eventuele verkoop van uw woning een potentiële koper er waarde aan kan hechten dat een woning 
is opgenomen en beoordeeld op het moment dat de mogelijkheid zich voordeed. Wanneer de eigenaar aangeeft dat 
hij/zij dit aan zich voorbij heeft laten gaan dan kan dit invloed hebben op de keuze van de potentiële koper.

Wat is het verschil tussen een gewone opname en een snelle opname en door wie en op basis 
waarvan wordt bepaald of er een gewone of een snelle opname plaatsvindt?

Zie folder Opname & Beoordeling: https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/downloads/brochures/2019/03/01/
folder-opname-en-beoordeling-van-gebouw

Slide 10 t/m 12 in de presentatie van de bewonersavond in Tjuchem gaven tevens antwoord op deze vraag. 
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/binaries/nationaal-coordinator-groningen/documenten/toespraken/
2019/1/22/20190122-presentatie-tjuchem/20190122_Presentatie_Tjuchem.pdf

Het bureau dat de opnames uitvoert bepaalt o.b.v. de informatie die zij op dienen te halen over woningen welke 
uitbreid en welke snel dienen te worden opgenomen. Vaak worden snelle opname toegepast wanneer het gaat om 
woningen van hetzelfde type. Een deel van de woningen wordt dan uitgebreid opgenomen en een ander deel snel 
opgenomen. Bijvoorbeeld bij rijwoningen: de 2 eindwoningen en minimaal een tussenwoning worden uitgebreid 
opgenomen, bij de resterende tussenwoningen volstaat dan vaak een snelle opname)
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Hoe kan worden gezegd dat de NAM op afstand staat terwijl het CVW nog steeds betrokken is bij 
het versterkingsprogramma?
NCG is opdrachtgever richting CVW voor Opname en Beoordeling. Binnen CVW is de expliciete expertise aanwezig die 
hiervoor nodig is. Er wordt gewerkt aan een publieke organisatie die vanaf 1-1-2020 actief dient te zijn. 

Versterkingsadvies

Welke informatie kan ik verwachten in een versterkingsadvies?

In een versterkingsadvies staan maatregelen die nodig zijn om het gebouw te versterken als uit de beoordeling blijkt 
dat het gebouw niet voldoet aan de geldende veiligheidsnorm.

Geeft het advies een indicatie van hoe (on)veilig mijn woning is?
Als in het VA staat dat uw woning versterkt dient te worden dan voldoet uw woning niet aan de veiligheidsnorm.

Staat er per maatregel of combinatie van maatregelen uitgelegd wat het effect op de veiligheid is? 
Zo nee, waarom niet?

Nee. De versterkingsmaatregelen betreffen vaak een combinatie van meerdere maatregelen die allemaal moeten 
worden toegepast om de woning aan de veiligheidsnorm te laten voldoen. Alle maatregelen zijn aldus noodzakelijk. 
Wel kan een eigenaar aangeven wat hij/zij van de voorgestelde maatregel vindt op gebied van bijvoorbeeld het 
woongenot en daarover in gesprek gaan als dit in het geding is.

Bevat het versterkingsadvies een indicatie van de termijn waarna mijn woning ‘als vanzelf’ weer 
aan de veiligheidsnorm zal voldoen als gevolg van de toegenomen veiligheid? Zo nee, waarom niet?

Nee, de maatregelen die in het versterkingsadvies zijn beschreven gaan uit van de dan geldende veiligheidsnorm. Om 
vast te stellen of een gebouw wel of niet voldoet aan de veiligheidsnorm, moet het gebouw altijd opgenomen en 
beoordeeld worden.

Kan ik er als er een versterkingsadvies ligt voor kiezen om de maatregelen niet of slechts 
gedeeltelijk uit te voeren en het verder ‘uit te zitten?’ 

De eigenaar van een gebouw besluit altijd wat er wel en/of niet met het gebouw gebeurt. We gaan altijd

Afzien van versterken is mogelijk. We willen daar dan graag het gesprek over met u aangaan, om er voor te zorgen dat 
u op basis van alle beschikbare informatie een goed afgewogen besluit kunt nemen.

Gedeeltelijke toepassing van maatregelen: We gaan altijd in gesprek over de maatregelen, de impact van de 
maatregelen en uw persoonlijke kijk hierop. U blijft hierin regiehouder over de eigen woning.
(Let wel: gedeeltelijke toepassing van maatregelen is vaak niet toereikend om de woning aan de norm te laten voldoen.
Als in het VA een set noodzakelijke maatregelen staat, dan zijn die ook nodig)



Kom ik bijvoorbeeld voor herbeoordeling in aanmerking na het verstrijken van een bepaalde 
periode?

Om geen tijd te verliezen en capaciteit efficiënt te benutten is het streven een woning één keer te beoordelen. 
Beoordelen vindt plaats volgens de dan geldende veiligheidsnorm (NPR).


