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Voorwoord 

Voor u ligt het ‘Plan van aanpak versterking gemeente Loppersum 2020’. In dit plan geven wij aan wat wij vinden 

dat er in 2020 moet gebeuren. Dit Plan van aanpak is in nauwe samenwerking met de Nationaal Coördinator 

Groningen (NCG) opgesteld.

Grote impact 
Onze inwoners hebben helaas al lange tijd te maken met de negatieve gevolgen van de gaswinning. Dagelijks zien 

wij de grote impact die de versterkingsopgave op hen heeft. Wij realiseren ons dat zij gevoelens hebben van 

frustratie, boosheid, onzekerheid en angst door het gevoel van onveiligheid. Deze gevoelens zijn in het (recente) 

verleden mede veroorzaakt door gebrekkige communicatie, het lange wachten en onduidelijkheid over de 

voortgang. Wij staan onze inwoners hierin bij waar mogelijk, door bijvoorbeeld onze onafhankelijke inwoners-

ondersteuners in te zetten voor een luisterend oor. Ook werken wij veel samen met de verschillende verenigingen 

van dorpsbelangen in onze gemeente en roepen wij klankbordgroepen in het leven voor versterkingsprojecten in 

dorp of wijk.

Perspectief
Dit Plan van aanpak is geschreven om de inwoners van onze gemeente te informeren over onze versterkings-

plannen voor 2020 en hen alvast een doorkijk te geven naar 2021. Zo hopen wij onze inwoners perspectief te 

bieden, een stip op de horizon. Wij vinden het uitermate belangrijk dat inwoners weten wat er in hun dorp op 

versterkingsgebied speelt of gaat spelen.

Complex
Onze gemeente ligt midden in het bevingsgebied. Daardoor hebben wij, maar vooral ook onze inwoners, te maken 

met een meerjarige, omvangrijke en complexe versterkingsopgave. In tegenstelling tot de andere aardbevings-

gemeenten zitten alle adressen in de gemeente Loppersum - een kleine 5.000 - in de zogenoemde scope van het 

versterkingsprogramma. Dat betekent dat iedere woning in onze gemeente een keer aan de beurt komt voor een 

beoordeling. Het gevolg daarvan is wel dat wij nog niet aan iedere eigenaar kunnen vertellen wanneer zijn of 

haar huis aan de beurt zal zijn. De verwachting is dat, ondanks het afbouwen en uiteindelijk stopzetten van de 

gaswinning in 2022, de gemeente Loppersum het langst te kampen zal hebben met de risico’s van zwaardere 

aardbevingen.

Realistisch
Terugblikkend op vorig jaar kan worden geconcludeerd dat ons Plan van aanpak 2019 een ambitieus plan was. Een 

belangrijk deel van die ambities en termijnen zijn helaas niet gehaald. De oorzaak hiervan is tweeledig: enerzijds 

waren op het moment dat het plan is geschreven, veel randvoorwaarden onduidelijk. Anderzijds is er sprake van 

een tekort aan capaciteit om te toetsen of een woning aan de veiligheidsnorm voldoet. Voor het jaar 2020 is er 

meer duidelijkheid over de beschikbare capaciteit als het gaat om opname, beoordeling en uitvoering. Dit maakt 

dat wij beter en meer realistisch kunnen plannen.

Een punt van aandacht is voldoende tijdelijke huisvesting op de juiste plek, op het juiste moment en voor de juiste 

periode. Ons uitgangspunt is dat inwoners bij voorkeur in hun eigen woonomgeving een wisselwoning moeten 

kunnen krijgen. Concreet betekent dat: in hun eigen dorp of in een dorp vlakbij. Binnenkort moet duidelijk worden 

hoeveel wisselwoningen er de komende jaren nog extra nodig zijn en voor welke dorpen. De praktijk leert ons dat 

het realiseren van wisselwoningen veel tijd in beslag neemt. Dit is een vertragende factor in de uitvoering van de 

versterkingsprojecten.
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Uitgangspunten 2019 leidend
Het Plan van aanpak versterking gemeente Loppersum 2020 wordt pas in april 2020 door de gemeenteraad 

van Loppersum vastgesteld. Het heeft namelijk lang geduurd voordat meer duidelijkheid vanuit de Rijksoverheid 

en NCG kon worden gegeven over randvoorwaarden, consequenties van het onderbrengen van de gehele 

versterkingsopgave onder publieke regie en de beschikbare capaciteit voor beoordelingen en uitvoering. 

Allemaal van invloed op ons lokale Plan van aanpak. 

Dat betekent uiteraard niet dat wij de afgelopen maanden hebben stil gezeten. Door de verschillende partijen 

is verder gewerkt op basis van het Plan van aanpak van 2019. Opdrachten voor opname, beoordeling en realisatie 

zijn in de markt gezet. Ook is eind 2019 duidelijkheid gekomen voor de eigenaren van woningen binnen de 

zogeheten ‘batch 1.581’: hun liggende versterkingsadviezen worden uitgevoerd.

Na alle wijzigingen en daarmee onduidelijkheid van de afgelopen jaren willen wij meer continuïteit in de 

versterkingsoperatie. Onze uitgangspunten en prioritering zoals wij vorig jaar in ons Plan van aanpak beschreven, 

blijven daarom voor het grootste deel overeind. 

Informatie per dorp
De verschillende versterkingsprogramma’s, de veelheid aan ‘batches’, risicoprofielen en de nieuwe versnellings-

maatregelen maakt onze versterkingsopgave ingewikkeld. Wij hebben er dan ook voor gekozen om in dit Plan van 

aanpak de informatie zo volledig mogelijk per dorp weer te geven. Dit moet onze inwoners enige duidelijkheid 

geven over wat er speelt in hun dorp en wat zij kunnen verwachten. Met individuele eigenaren zoeken wij, samen 

met NCG, contact zodra zij in een volgende processtap terecht komen. Die zijn dus altijd (als eerste) op de hoogte.

Versnellingspakket
Snelheid vinden wij van cruciaal belang: inwoners moeten zich zo snel mogelijk weer veilig voelen in hun eigen 

huis. Ook de maatschappelijke problematiek die langdurige vertraging met zich mee brengt, speelt daarin een 

grote rol. Dit betekent dat gebouwen sneller moeten worden beoordeeld. Maar ook de uitvoeringsfase moet veel 

sneller. Zo krijgen onze inwoners sneller duidelijkheid en zicht op de eventuele maatregelen die nodig zijn voor 

hun woning. 

Tot slot
Wij beseffen ons heel goed dat we nog steeds niet in staat zullen zijn om altijd de zo gewenste duidelijkheid te 

geven. Toch gaan wij, samen met NCG, zo snel mogelijk met onze inwoners in gesprek over de mogelijkheden en 

gevolgen van bijvoorbeeld de versnelde aanpak voor hun huis, straat en dorp. Dat doen we in eerste instantie, als 

gevolg van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen, door hen te informeren via een persoonlijke brief. 

Vervolgens voeren wij, als de situatie het weer toelaat, persoonlijke gesprekken met eigenaren over hun 

individuele situatie en praten wij inwoners op dorpsniveau bij tijdens bewonersavonden en inloopbijeenkomsten.

De versterkingsoperatie lijkt weer op gang te komen en er worden belangrijke stappen gezet, maar ons staat zeker 

nog een meerjarige opgave te wachten.

Wethouder Pier Prins

Voorzitter lokale stuurgroep Loppersum
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1 Inleiding

In 2018 werd door regio en Rijk besloten dat de versterkingsoperatie onder regie van de overheden zou worden 

gebracht. In de afgelopen jaren is daarmee de NAM steeds meer van het toneel verdwenen. De aardbevings- 

gemeenten maken sindsdien ieder jaar op lokaal niveau een ‘Plan van aanpak versterking’. Dit plan is geschreven 

met het doel om de inwoners van de gemeente Loppersum te informeren over de versterkingsplannen voor 2020 

en een doorkijk te geven naar 2021. 

Het Plan van aanpak is daarnaast het vertrekpunt voor de ‘nieuwe’ uitvoeringsorganisatie Nationaal Coördinator 

Groningen (NCG) die per 1 januari 2020 is gestart. Met het verdwijnen van Centrum Veilig Wonen (CVW), een 

reorganisatie en de overgang naar het ministerie van BZK, is de NCG (meer) een uitvoeringsorganisatie geworden, 

waarbij de gemeenten via het Plan van aanpak aangeven wat er moet gebeuren. Dit Plan van aanpak is in nauwe 

samenwerking met de NCG opgesteld. 

Terugblikkend op vorig jaar kan worden geconcludeerd dat het Plan van aanpak 2019 een (te) ambitieus plan  

was. Een belangrijk deel van de genoemde ambities en termijnen zijn helaas niet gehaald. De oorzaak hiervan  

is tweeledig: enerzijds waren op het moment dat het plan moest worden geschreven, veel randvoorwaarden  

onduidelijk. Anderzijds heeft de overgang van het private stelsel (NAM en CVW) naar het publieke stelsel  

(NCG en BZK) voor veel vertraging gezorgd.

Omdat het lang heeft geduurd voordat er meer duidelijkheid vanuit de Rijksoverheid en de NCG kon worden  

gegeven over randvoorwaarden, consequenties van de overgang van het private naar het publieke stelsel en 

beschikbare capaciteit voor beoordelingen en uitvoering, wordt het Plan van aanpak 2020 pas in april vastgesteld. 

Dat betekent niet dat er de laatste maanden niets is gebeurd. Er is verder gewerkt op basis van het Plan van 

aanpak 2019 en er zijn opdrachten voor opname, beoordeling en realisatie in de markt gezet. Ook is er 

duidelijkheid gekomen voor de eigenaren van de woningen binnen de zogeheten ‘batch 1.581’. 

Aangezien we na alle wijzigingen in de voorbije jaren meer continuïteit willen in de versterkingsoperatie, blijven 

de uitgangspunten en prioritering zoals beschreven in het Plan van aanpak 2019 grotendeels overeind. 

De versterkingsoperatie lijkt weer op gang te komen en er worden belangrijke stappen gezet, maar de gemeente 

Loppersum staat zeker nog een meerjarige opgave te wachten. 

In dit Plan van aanpak geven we, in aantallen, weer wat de huidige status is van alle adressen in onze 

gemeente binnen het versterkingsproces. Daarnaast geven we aan in welke dorpen we met welke aantallen aan de 

slag willen dit jaar én volgend jaar. Nieuw in dit Plan van aanpak zijn onder andere de hoofdstukken/paragrafen 

over realisatie, de sectorale programma’s en tijdelijke huisvesting. En anders dan in 2019, is voor 2020 de 

beschikbare beoordelingscapaciteit op voorhand inzichtelijk gemaakt en verdeeld onder de betrokken gemeenten. 

Dit zorgt voor meer sturing in de versterkingsaanpak.

Onze inwoners hebben al lange tijd te maken met de negatieve gevolgen van de gaswinning. Dagelijks ziet de 

gemeente de grote impact die de versterkingsopgave heeft op haar inwoners. Waar mogelijk staat de gemeente 

Loppersum haar inwoners bij. Zo heeft de gemeente Loppersum onafhankelijke inwonersondersteuners die een 

luisterend oor kunnen bieden en – waar nodig – doorverwijzen naar de juiste instantie. We werken samen met 

verenigingen dorpsbelangen en ook zijn er in een aantal dorpen en wijken klankbordgroepen die worden betrokken 

bij de versterkingsplannen in hun dorp of wijk. 
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2 Aanpak op hoofdlijnen

2.1 Opgave gemeente Loppersum 
De gemeente Loppersum, gelegen midden in het bevingsgebied, heeft een meerjarige, omvangrijke en complexe 

versterkingsopgave. In tegenstelling tot de andere aardbevingsgemeenten zitten alle adressen (4.908) in de 

gemeente Loppersum in de reikwijdte (‘scope’) van het versterkingsprogramma.1) De verwachting is dat, ondanks 

het afbouwen en uiteindelijk stopzetten van de gaswinning, de gemeente Loppersum het langst te kampen heeft 

met de risico’s van zware aardbevingen. 

2.2 Uitgangspunten
De afgelopen vijf jaar zijn verschillende afspraken gemaakt rond de versterkingsoperatie.2) Deze afspraken 

vormen het kader waarbinnen we dit Plan van aanpak positioneren. Lokaal zijn er ook keuzes gemaakt hoe we 

de versterking willen laten uitvoeren. Dit leidt tot de volgende uitgangspunten voor het Plan van aanpak 2020:

• Veiligheid, navolgbaarheid en uitlegbaarheid staan bovenaan bij de versterkingsopgave.

• De veiligheidsnorm 10-5 blijft te allen tijde leidend.

• De risicoprofielen uit het HRA-model zijn een hulpmiddel om de volgorde te bepalen van de adressen die 

 worden aangepakt. Gebouwen met een verhoogd risicoprofiel krijgen prioriteit. Het model kan echter niet 

 bepalen hoe die gebouwen versterkt moeten worden en wat het individuele veiligheidsniveau van het gebouw is. 

• Het Plan van aanpak 2019 is het vertrekpunt voor het Plan van aanpak 2020. Bij de prioritering gebruiken we 

het gezonde verstand en kijken we naar logische en uitlegbare combinaties. Hierbij wordt goed meegewogen 

wat er in de directe omgeving gebeurt. 

• Door te toetsen aan de NPR 9998 wordt bepaald of een specifiek gebouw moet worden versterkt. Dit is de  

enige manier om te bepalen of een gebouw veilig is of niet en welke maatregelen noodzakelijk zijn om een 

gebouw op norm te krijgen. Eventuele alternatieve beoordelingswijzen moeten technisch en juridisch worden 

gevalideerd voordat deze structureel kunnen worden ingezet.

• Als er een versterkingsadvies is, dan is deze leidend – ongeacht het risicoprofiel. 

• Het Rijk is onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor bekostiging van de versterkingskosten, al dan niet via een 

heffing aan de NAM.

• Beloftes worden nagekomen. Bestaande programma’s worden doorgezet en uitgevoerd.3)

• De communicatie naar en met inwoners moet worden verbeterd: de bewoner moet centraal komen te staan.  

De eigenaar is de baas over zijn eigen huis.

• De maatregelen uit het versnellingspakket dat begin 2020 is vastgesteld, worden omarmd. 

• Voor zover er over een onderwerp geen nieuwe afspraken zijn gemaakt, blijven kaders en eerdere afspraken uit 

onder meer het Meerjarenprogramma ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen’ (MJP) van kracht.

2.3 Wetgeving en governance
Sinds 2019 valt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in het aardbevingsgebied onder publieke regie. Het 

Rijk staat nu garant voor de kosten die noodzakelijk zijn om een gebouw aan de veiligheidsnorm te laten voldoen 

en de NAM is hiermee op afstand geplaatst. Op dit moment geldt de ministeriële beleidsregel ‘Besluit versterking 

gebouwen Groningen’. Er wordt gewerkt aan wetgeving voor de versterking, namelijk via een aanvulling op de 

Tijdelijke Wet Groningen die nu alleen nog over schadeafhandeling gaat. Deze aanvulling is begin 2020 voor  

advisering naar de Raad van State gestuurd. Verwacht wordt dat de wet in de tweede helft van 2020 aan de  

Tweede Kamer wordt voorgelegd. 

Door de verschuiving van taken en verantwoordelijkheden binnen het versterkingsproces is opnieuw gekeken 

naar de lokale afwegingen die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van (versterkings)projecten. De gemeente 

Loppersum is verantwoordelijk voor de openbare ruimte, de vergunningverlening en het toezicht. Dit betreft onder 

meer veiligheid bij bouwactiviteiten en overlast voor omwonenden. Daarom wordt er getoetst aan de bouw- en 

verkeersveiligheid en de beperking van overlast binnen een straat of buurt.

1) Voor zover het gebouwen met een verblijfsfunctie betreft, zoals woningen, bedrijfspanden en boerderijen.

2) In bijlage 1 staan de bestuurlijke afspraken versterkingsopgave na Mijnraadadvies.

3) Het gaat o.m. om de batch 1.467, batch 1.581, oude NAM-trajecten, Zorgprogramma, Dorpshuizenprogramma, Scholenprogramma en 

 de programma’s ‘Heft in Eigen Hand’ en ‘Eigen Initiatief’. Deze worden uitgevoerd op basis van de liggende versterkingsadviezen.
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2.4 HRA 
In 2018 is door de minister besloten om de versterkingsoperatie op een andere manier te organiseren. De ‘oude’ 

gebiedsgerichte risicoaanpak van de NCG werd grotendeels gepauzeerd. Op advies van de Mijnraad werd de  

Hazard and Risk Assessment methode (HRA) het uitgangspunt.4) Deze methode is door de NAM ontwikkeld en gaat 

uit van statistische berekeningen over de veiligheid van gebouwen. Er loopt een proces om de methode onder 

publiek eigendom te brengen, al is dit nog niet voltooid. 

De HRA wordt gebruikt om gebouwen op volgorde van verwacht risico te zetten. Daarmee is het een hulpmiddel 

voor de prioritering binnen de versterkingsoperatie. Deze prioritering wordt via dit Plan van aanpak geformali-

seerd. Gebouwen krijgen op basis van het HRA-model een risicoprofiel. Dit kan zijn:

• Verhoogd risicoprofiel

• Licht verhoogd risicoprofiel

• Normaal risicoprofiel

Om het HRA-model als prioriteringsinstrument te kunnen gebruiken, is gezocht naar een manier om een oplossing 

te bieden voor geconstateerde beperkingen van het model. De NCG heeft de beperkingen geanalyseerd en 

vervolgens toetsingscriteria opgesteld om de adressenlijst te kunnen verrijken. 

De HRA houdt momenteel nog geen rekening met het aantal mensen dat zich in een gebouw kan bevinden. Dit is 

het zogenoemde groepsrisico. Omdat dit niet is meegenomen, voegt de gemeente een beperkt aantal CC2/3- 

gebouwen5) met een normaal risicoprofiel toe aan de opgave voor 2020. 

2.5 NPR
Of een gebouw moet worden versterkt wordt bepaald door een individueel gebouw te toetsen aan de Nationale 

Praktijk Richtlijn 9998.6) Dit is de enige manier om te bepalen of een gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet of 

niet. Is er eenmaal een versterkingsadvies (c.q. normbesluit), dan is deze leidend, ongeacht het risicoprofiel. Dit 

betekent dat ook versterkingsadviezen van gebouwen met een normaal risicoprofiel vallen onder de aansprakelijk-

heid van de verantwoordelijke partijen.

2.6 Capaciteit
De versterkingsaanpak vraagt om de nodige technische en bouwkundige capaciteit voor opnames, beoordeling en 

uitvoering. Ook voor 2020 is het van belang om op voorhand stil te staan bij wat er nodig is en wat er beschikbaar 

is aan capaciteit. De afgelopen jaren was er onvoldoende capaciteit om te doen wat noodzakelijk was en was er 

ook geen duidelijkheid over de hoeveelheid beschikbare capaciteit. Hierdoor zijn geregeld verwachtingen gewekt 

die niet (tijdig) konden worden waargemaakt. In dit Plan van aanpak is nu de door de NCG opgegeven beschikbare 

capaciteit voor opname, beoordeling en uitvoering als uitgangspunt genomen. Ondanks het feit dat er een 

toename van beschikbare capaciteit is, geldt met name voor de beoordelingscapaciteit dat er nog steeds schaarste 

is. Dit betekent dat niet alle bestaande wensen kunnen worden vervuld. Er zijn bovendien nog steeds veel 

onzekerheden die de planning negatief kunnen beïnvloeden.

Om zicht te houden op de voortgang van de versterking, bespreekt de Lokale stuurgroep versterking gemeente 

Loppersum maandelijks de voortgangscijfers. Via een rapportage op basis van het NCG-dashboard7) wordt  

bekeken in welke mate de planningen worden gehaald. Mochten de verwachtingen achterblijven, dan kan daar 

actie op worden ondernomen.

4) Een uitgebreidere uitleg van de HRA en verrijking staan in bijlage 2.

5) CC2/3 staat voor ‘Consequence Class’ 2 of 3 (gevolgklasse). Dit is een term uit de bouwwereld die aangeeft dat een gebouw aan strengere 

bouwnormen moet voldoen omdat bij een calamiteit de gevolgen groter zijn dan bij andersoortige gebouwen. Bijvoorbeeld omdat er veel 

mensen aanwezig (kunnen) zijn. Hierbij valt te denken aan winkels, zorggebouwen, sportcomplexen, kantoren, etc. 

6) NPR 9998; een uitgebreidere uitleg staat in bijlage 3.

7) Zie https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/over-ons/cijfers.

https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/over-ons/cijfers
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2.6.1 Opnamecapaciteit 
Met het Rijk is afgesproken om jaarlijks 4.000 opnames te realiseren. Er zijn inmiddels al ruim 15.000 opnames 

gedaan in het hele gebied, waarvan 3.000 in de gemeente Loppersum. Dit betekent dat er nog 2.000 opnames 

moeten worden gedaan in de gemeente Loppersum. Van de 3.000 uitgevoerde opnames ligt een aanzienlijk  

gedeelte nog te wachten op een beoordeling, omdat er niet voldoende beoordelingscapaciteit is. Dit levert ondui-

delijkheid en frustratie op bij inwoners: er wordt wel met het traject gestart, maar het wordt niet afgemaakt. Om 

dit te voorkomen wil de gemeente Loppersum alleen opnames laten uitvoeren als er zicht is op een beoordeling. 

2.6.2 Beoordelingscapaciteit
De NCG heeft aangegeven dat er dit jaar in totaal 4.000 adressen van een beoordeling kunnen worden voorzien. 

Mogelijk kan dit aantal nog met 1.000 adressen worden vergroot via de Praktijkvariant (zie paragraaf 3.1). De 

beoordelingscapaciteit wordt op adresniveau ingekocht bij ingenieursbureaus, dit gebeurt veelal via een complexe 

aanbesteding die aanzienlijke tijd in beslag neemt. Om geen tijd en capaciteit te verliezen, is eind 2019 besloten 

een groot deel van de beoordelingscapaciteit van 2020 al in te vullen op basis van de lokale plannen van aanpak 

2019. 

De resterende capaciteit is verdeeld tussen de gemeenten op basis van het aantal adressen in de werkvoorraad 

met een verhoogd risicoprofiel. Vervolgens is een verdeling gemaakt op basis van de resterende totale werkvoor-

raad. In de gemeente Loppersum zijn voor het jaar 2020 in totaal zo’n 900 beoordelingen weggezet.8) Nu het eer-

ste kwartaal voorbij is, wordt echter duidelijk dat deze aantallen erg ambitieus zijn en waarschijnlijk niet gehaald 

worden dit jaar. We houden er daarom rekening mee dat een gedeelte van deze 900 beoordelingen pas in 2021 

zullen worden uitgevoerd.

2.6.3 Uitvoeringscapaciteit
Ten aanzien van de realisatie van de versterkingsopgave wordt voor de uitvoeringscapaciteit een aantal van 5.000 

adressen gehanteerd voor het jaar 2020. Dit is de ambitie van de ministers die verantwoordelijk zijn voor de 

veiligheid en de versterkingsoperatie. Het is een hoge ambitie als het wordt vergeleken met het aantal op norm 

opgeleverde adressen tot dusver: 1.000 in het hele gebied tot en met 2019. Een derde hiervan bevindt zich in 

de gemeente Loppersum. Om deze ambitie te halen, zijn diverse versnellingsmaatregelen ontwikkeld, samen met 

aannemers. Deze maatregelen worden in 2020 geïmplementeerd. Het gaat om de pilot Koploper (typologie-

benadering), de Praktijkaanpak en de Bouwimpuls (zie paragraaf 3.1). 

Daarnaast onderzoekt de NCG hoe slim ingekocht kan worden, opdat er meer continuïteit voor de aannemers 

ontstaat. Omdat de NCG een overheidsorganisatie is, zal er bij het reguliere proces wel sprake kunnen zijn van 

(Europees) aanbesteden. Daarnaast worden alternatieven onderzocht, bijvoorbeeld door het opdrachtgeverschap 

formeel bij de eigenaar van een pand te leggen. 

Vanaf 2020 gaat de uitvoering in Loppersum toenemen, omdat de woningen in ‘batch 1.467’, waar de versterking 

de afgelopen jaren is voorbereid, in uitvoering gaan. 

2.7 Regulier proces versterking
Versterking is een ingrijpend proces voor onze inwoners. Het gaat immers om hun huis, het thuis van mensen. 

We vinden het belangrijk dat een duidelijk en transparant proces doorlopen wordt en dat eigenaren en bewoners 

hierover goed worden geïnformeerd. De bewonersbegeleiders van de NCG, de woningcorporaties en/of de  

betrokken aannemers zijn daarbij een belangrijk aanspreekpunt voor onze inwoners. Zij staan onze inwoners bij 

in het maken van soms ingrijpende keuzes. Op de website van de NCG staat een animatiefilmpje van het reguliere 

versterkingsproces op hoofdlijnen.9)

In het versterkingsproces onderscheiden wij een aantal hoofdfasen. Deze staan in figuur 1 en in de tekst 

beschreven. Deze fasen worden in de rest van dit Plan van aanpak gebruikt om de voortgang en planning te  

beschrijven. In het zogeheten ‘dashboard’ van de NCG, dat de voortgang van de versterking bijhoudt, zijn deze 

fasen ook terug te vinden.10) 

8)  Dit aantal omvat o.m. de workorders o.b.v. het Plan van aanpak 2019 (verschillende risicoprofielen), de nieuw geprioriteerde adressen, de  

 Praktijkvariant en programma Versterking Bijzondere Situaties (VBS).

9) https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/downloads/videos/2019/09/17/video-versterken-in-groningen.

10) Zie https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/over-ons/cijfers.

https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/downloads/videos/2019/09/17/video-versterken-in-groningen
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/over-ons/cijfers
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Figuur 1: Proces van versterking.

• Nog niet gestart: In de gemeente Loppersum zijn alle adressen met een verblijfsfunctie opgenomen in het Plan 

van aanpak (4.908). 1.853 adressen zijn nog niet gestart met het proces. De eigenaar wordt geïnformeerd zodra 

het adres wordt geselecteerd voor opname en beoordeling.

• Opname: Dit is een onderzoek naar de constructieve eigenschappen van een gebouw. Hiervoor is meestal alleen 

een visuele inspectie nodig. Soms is het nodig om iets weg te breken of bijvoorbeeld de fundering bloot te  

leggen. Schade die hierdoor ontstaat, wordt hersteld. In de gemeente Loppersum zijn inmiddels ruim 3.000 

adressen opgenomen. Ongeveer 500 adressen die via het oude programma van de NCG in 2017 of 2018 een 

inspectie hebben gehad, zijn op dit moment nog niet geselecteerd voor beoordeling. 

• Beoordeling: Dit is een onderzoek of een gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet. Hiervoor wordt vaak gebruik 

gemaakt van complexe constructieberekeningen op de computer. Per 1 april 2020 eindigt een beoordeling met 

een normbesluit dat door de NCG wordt genomen.11) In het normbesluit wordt aangegeven of het gebouw 

 wel/niet aan de veiligheidsnorm voldoet. Voldoet het niet, dan staan in het normbesluit ook de maatregelen die  

nodig zijn om het gebouw ‘op norm’ te krijgen. Ook als het gebouw reeds voldoet aan de veiligheidsnorm en 

er dus geen versterking nodig is, dan wordt dat vastgelegd in het normbesluit. Hiermee is in deze gevallen het 

proces voltooid.

• Ontwerp: Na het normbesluit wordt, in overleg met de eigenaar, een plan gemaakt voor de uitvoering van de 

versterkingsmaatregelen. Dit zijn intensieve gesprekken waarbij veel keuzes bij onze inwoners worden gelegd. 

Het is met name in deze fase dat de gemeente naast haar inwoners wil staan. De planvorming eindigt met het 

versterkingsbesluit.12) Hierin zijn de maatregelen uitgewerkt om het gebouw aan de veiligheidsnorm te laten  

voldoen. Daarbij wordt rekening gehouden met voorkeuren van de eigenaar en bewoners. 

• Uitvoering: Dit is de uitvoeringsfase van de versterkingsmaatregelen waarbij de aannemer aan de slag gaat. 

Bij sloop-nieuwbouw of ingrijpende maatregelen moeten de bewoners tijdelijk elders wonen. De Ontwerp- en 

Uitvoeringsfase tezamen wordt ook wel Realisatie genoemd.

• Voltooid: Na uitvoering van de versterkingsmaatregelen is het adres ‘op norm’ gebracht. Dat geldt ook voor 

adressen waarvan is vastgesteld dat er geen versterking nodig is. De gemeente Loppersum zou graag zien dat 

het Rijk een officiële bevestiging geeft aan de eigenaar dat het gebouw op norm is. Bijvoorbeeld via een  

certificaat of ‘schildje’ op de muur. We gaan hierover graag nader in gesprek met het Rijk.

2.8 Samenhang met schade
In september 2019 is een samenwerkingsconvenant getekend tussen de NCG en de Tijdelijke Commissie  

Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Er is afgesproken om schadeafhandeling en versterking stapsgewijs meer 

gezamenlijk op te pakken. In het convenant staat op welke manieren of in welke situaties er samengewerkt kan 

worden. Bij versterking streeft de NCG ernaar om eventuele schade te herstellen. Ook kan de TCMG constateren 

dat er een aanleiding is om te onderzoeken of een pand opgenomen en beoordeeld zou moeten worden in het 

kader van het versterkingsproces. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft het advies gegeven gebouwen 

met significante schade toe te voegen aan de lijst met geprioriteerde adressen. Komende periode moet uitwij-

zen in hoeverre de tot nu toe gescheiden trajecten van schade en versterking samen opgepakt kunnen worden in 

situaties die daarom vragen. Daarbij is het van belang dat de gemeente Loppersum wordt betrokken bij het nemen 

van beslissingen. 

 

Norm-
besluit

Versterkings-
besluit

Nog niet gestart Opname Beoordeling Ontwerp Uitvoering Voltooid

11) In de ‘oude’ programma’s wordt geen normbesluit genomen maar een versterkingsadvies afgegeven. Hierin staat ongeveer dezelfde 

 informatie.

12) Het versterkingsbesluit wordt momenteel ook door de NCG genomen. In de consultatieversie van de aanvulling op de Tijdelijke Wet 

 Groningen wordt de verantwoordelijkheid voor het nemen van het versterkingsbesluit bij de gemeente gelegd. In het versterkingsbesluit  

 zouden dan ook de benodigde omgevingsvergunningen kunnen worden opgenomen. De conceptwet ligt momenteel ter consultatie bij de 

 Raad van State. De minister zal op basis van dit advies en gesprekken met de regio een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen. 

 De verwachting is dat de wet niet voor 2021 in werking zal treden.
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3 Nadere uitwerking

3.1 Versnellingsmaatregelen
De afgelopen jaren verliep de versterkingsoperatie moeizaam. De snelheid van het proces ligt te laag, waarbij 

het beperkte aantal beoordelingen dat ingenieursbureaus per jaar aankunnen een specifiek knelpunt bleek. De 

aardbevingsgemeenten zijn daarnaast onvoldoende gepositioneerd om een opdrachtgevende rol binnen de 

versterkingsopgave te vervullen. Voor inwoners betekent de versterkingsopgave in veel gevallen een gebrek aan 

perspectief en eigen regie. Er is vaak langdurige onzekerheid over wat er met hun woning gaat gebeuren. Dit 

wordt onder andere veroorzaakt door onvoldoende inzicht in de planning, vertraging in besluitvormingsprocessen, 

onduidelijke communicatie en gewijzigde afspraken. 

De gemeente Loppersum vindt snelheid van essentieel belang: zowel vanwege het veiligheidsvraagstuk als 

vanwege de maatschappelijke problematiek die langdurige vertraging met zich mee brengt. Dit betekent dat 

gebouwen sneller moeten worden beoordeeld. Maar ook de uitvoeringsfase moet veel sneller. De afgelopen jaren 

is veel tijd onnodig verloren gegaan door (het ontbreken van) procedures, kaders en wetgeving. In de zomer van 

2019 hebben gemeenten, provincie en het Rijk, gelet op de urgentie van de problematiek, besloten dat er aan-

vullende maatregelen getroffen moeten worden om de versterking weer te versnellen. In een bestuurlijk overleg 

op 5 juni 2019 is overeenstemming bereikt over een maatregelenpakket waarmee deze versnelling gehaald zou 

kunnen worden. In het bestuurlijk overleg van 23 januari 2020 is dit versnellingspakket vastgesteld.13) De 

gemeente Loppersum omarmt dit pakket. 

Hieronder staat een beschrijving van de belangrijkste maatregelen:

• Bedrijfsbureau: Op 5 februari 2020 hebben zes regionale bouwbedrijven en het Rijk een akkoord ondertekend. 

De bouwbedrijven gaan samenwerken in een ‘Bedrijfsbureau’. Dit bureau gaat in de gemeente Loppersum aan  

de slag in zowel de Praktijkaanpak als de Bouwimpuls. 

• Praktijkaanpak: In de Praktijkaanpak wordt de beoordeling van de veiligheid van een gebouw gemaakt op basis 

van de ervaring en kennis van een gecertificeerde aannemer en constructeur. Bewoners kunnen zich niet zelf 

aanmelden voor de Praktijkaanpak. De selectie vindt plaats onder de typen woningen waar men voldoende van 

weet of waar voldoende referentiemateriaal van bekend is en sluit aan bij de prioritering in het lokale Plan van 

aanpak. Voor de eerste fase van de Praktijkaanpak zijn bijna 70 adressen in Stedum aangedragen. Verwacht 

wordt dat er later dit jaar een tweede ronde van start gaat, maar de invulling daarvan is momenteel nog niet 

bekend. De eigenaar bepaalt altijd zelf of hij/zij meedoet met de Praktijkaanpak. 

• Bouwimpuls: De Bouwimpuls richt zich op een versnelling in de uitvoering. Voorwaarde is dat er een 

 versterkingsadvies beschikbaar is. Op basis van dit versterkingsadvies wordt een ontwerp gemaakt. In deze 

aanpak zit een bewoner veel eerder aan tafel met de aannemer, dit versnelt het proces. Ook kunnen 

 individuele wensen eerder worden besproken. In de gemeente Loppersum zijn met name adressen die onder 

 de ‘batch 1.581’ vallen, geselecteerd voor deze aanpak. Het is de bedoeling dat de Bouwimpuls in het tweede 

kwartaal van 2020 van start gaat. Adressen worden stapsgewijs in gebiedsgerichte clusters benaderd voor 

deelname. De eigenaar bepaalt uiteindelijk altijd zelf of hij/zij meedoet met de Bouwimpuls of dat het reguliere 

traject om tot versterking van de woning te komen via de NCG wordt gevolgd. 

• Typologieaanpak/pilot Koploper: In de typologiebenadering wordt op basis van gemeenschappelijke 

 kenmerken van gebouwen bepaald of ze aan de norm voldoen. Als uit analyse blijkt dat een gebouw 

 waarschijnlijk niet aan de norm voldoet, dan wordt een standaardmaatregelenpakket bepaald. De typologie-

 aanpak wordt ingezet bij gebouwen die vaak voorkomen (zoals bepaalde rijwoningen en ‘arbeiderswoningen van 

het Krimpentype’). Bij toepassing van een typologieaanpak wordt altijd een (eenvoudige) opname uitgevoerd om  

te bevestigen dat het gebouw binnen de typologie valt. De standaardmaatregelen worden in overleg met de 

eigenaar ingepast. Er blijft dus maatwerk nodig. In de gemeente Loppersum zijn vijf adressen geselecteerd  

voor de pilot Koploper. Deelname is op vrijwillige basis. 

13) https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/downloads/publicaties/2020/01/23/versnellingspakket. 

https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/downloads/publicaties/2020/01/23/versnellingspakket
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3.2 Tijdelijke huisvesting
Om de versterkingsopgave te kunnen uitvoeren, is voldoende tijdelijke huisvesting op de juiste plek, op het juiste 

moment en voor de juiste periode nodig. Als bewoners tijdens de versterking of nieuwbouw van hun woning niet 

thuis kunnen wonen, dan biedt de NCG een wisselwoning aan. Dit is een randvoorwaarde om de versterking van 

woningen veilig uit te kunnen voeren. De NCG bekijkt samen met de gemeente hoeveel wisselwoningen er nodig 

zijn en wat geschikte locaties zijn. Uitgangspunt is dat bewoners in hun eigen woonomgeving een wisselwoning 

moeten kunnen krijgen. Concreet betekent dat: in het eigen dorp of in een naburig dorp. Bij uitzondering kan 

hiervan worden afgeweken. Maatwerk moet mogelijk zijn in de situaties die daarom vragen. Aanvullende kosten, 

zoals een verhuisvergoeding of een eventuele kilometervergoeding, moeten worden vergoed. Ook zal er rekening 

moeten worden gehouden met de gezinssamenstelling bij de toewijzing van tijdelijke huisvesting.

Tot op heden hebben de woningcorporaties in de gemeente Loppersum zelf voorzien in tijdelijke huisvesting, op 

basis van oude afspraken met NAM. De corporaties hebben inmiddels aangegeven ook gebruik te willen maken van 

tijdelijke huisvesting van de NCG. Dit moet nog nader worden uitgewerkt, op korte termijn dienen hierover nadere 

afspraken te worden gemaakt. Daarnaast wordt met de corporaties besproken of een deel van de nieuwbouw 

huurwoningen eerst ingezet kan worden voor tijdelijke huisvesting. Bovendien wordt gezocht naar alternatieven in 

de particuliere sector.

Het huidige aantal wisselwoningen in de gemeente Loppersum is 132. Hiervan staan er 84 in Loppersum, 27 in 

Middelstum en 21 in ‘t Zandt. Dit aantal is toereikend voor de huisvesting van de bewoners binnen ‘batch 1.467’, 

de adressen waar de uitvoering in 2020 start. Hoeveel wisselwoningen er meerjarig nodig zijn en voor welke 

dorpen, moet snel duidelijk worden. Dit wordt op korte termijn bepaald op basis van dit Plan van aanpak.

Haast is daarbij geboden, omdat de praktijk uitwijst dat het realiseren van wisselwoningen veel tijd in beslag 

neemt. De procedures uit het verleden konden oplopen tot ruim anderhalf jaar. Het is van belang dat de NCG op 

korte termijn een analyse maakt van de verwachte vraag. Hierbij zal rekening moeten worden gehouden met de 

zwaarte van de versterkingsadviezen. Dat is mede bepalend voor de periode dat bewoners tijdelijke huisvesting 

nodig hebben en dus het aantal benodigde wisselwoningen. De gemeente stelt vervolgens de locaties vast waar 

tijdelijke huisvesting kan worden gerealiseerd. Daarna kan de NCG een apart Plan van aanpak tijdelijke huisvesting 

opstellen en de uitvoering opstarten.

3.3 Woonbedrijf
In januari 2019 is de Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen opgericht. De stichting is 

verantwoordelijk voor het opkopen van woningen en het beheren van opgekochte woningen in het aardbevings-

gebied. Ook voert het Woonbedrijf het Koopinstrument uit. Dit is een regeling van de NCG voor het opkopen van 

moeilijk verkoopbare woningen. 

De gemeente Loppersum ziet graag dat het Woonbedrijf een actievere rol gaat spelen in de versterkingsoperatie. 

In sommige versterkingsprojecten lopen we tegen complexe vastgoedvraagstukken aan, bijvoorbeeld vanwege 

herverkaveling, grondruil en woningbouw binnen geschakelde bouw. Het Woonbedrijf zou hier als vastgoedexpert 

meer kunnen doen. Daarnaast zou het Woonbedrijf een grotere rol kunnen spelen in het faciliteren van tijdelijke 

huisvesting, dit staat ook in de statutaire doelen van de stichting. Over deze onderwerpen gaan we dit jaar graag 

verder in gesprek.

3.4 Versterking Bijzondere Situaties (VBS)
Binnen de versterkingsopgave zijn er situaties die aan te merken zijn als bijzonder of schrijnend. In deze situaties 

is er sprake van meervoudige problematiek die vraagt om een andere aanpak dan in het reguliere versterkings-

proces kan worden geboden. Sinds 2014 bestaat er al een Commissie Bijzondere Situaties voor schrijnende 

gevallen. Deze commissie gaat in de regel niet over de inhoud van het versterkingsproces. Sommige adressen

 vallen daardoor tussen wal en schip, met als gevolg dat de problematiek vergroot met het verstrijken van de tijd.

In 2019 is in het hele aardbevingsgebied een lijst opgesteld van bijzondere situaties, waar stagnatie van het 

versterkingsproces voor problemen zorgde. In november 2019 is deze lijst vastgesteld door de NCG. In de 

gemeente Loppersum zijn 92 adressen opgenomen in dit programma; deze zijn in het eerste kwartaal van 2020 

benaderd. Iets minder dan de helft van de adressen heeft al een versterkingsadvies. Het streven is om deze dit 
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jaar versneld richting uitvoering te brengen. Bij het andere deel is er nog geen versterkingsadvies. Daar wordt 

met de bewoners bekeken hoe de problemen kunnen worden opgelost, bijvoorbeeld door een beoordeling te laten 

uitvoeren. Er worden geen nieuwe adressen toegevoegd aan deze VBS-lijst. 

De gemeente Loppersum vindt het wenselijk om een doorlopende aanpak voor (nieuwe) bijzondere of schrijnende 

situaties te ontwikkelen. Een dergelijk instrument is nodig, zodat ook wanneer zich nieuwe schrijnende situaties 

voordoen, deze adressen met prioriteit kunnen worden opgepakt of dat een afwijkende aanpak kan worden aan- 

geboden. De gemeente Loppersum wil deze aanpak dit jaar samen met de NCG en de andere aardbevings- 

gemeenten vormgeven, zodat nieuwe bijzondere of schrijnende situaties niet opnieuw langdurig tussen wal en 

schip belanden.

Tot die aanpak er is, reserveert de gemeente Loppersum in 2020 een kleine hoeveelheid beoordelingscapaciteit. 

Nieuwe bijzondere of schrijnende gevallen die zich gedurende dit jaar aandienen, kunnen zo worden opgepakt. De 

burgemeester krijgt de discretionaire bevoegdheid om de benodigde opname- en beoordelingscapaciteit toe  

te wijzen aan een specifiek adres. 

3.5 Zorg en welzijn
De afgelopen is de impact en de effecten van aardbevingen op de (psychische) gezondheid van onze inwoners 

steeds zichtbaarder en duidelijker geworden. De daarmee samenhangende onzekerheid, schades en de verster-

kingsopgaves hebben negatieve gevolgen op de sociale cohesie en leefbaarheid binnen straten, wijken en dorpen.

De onderzoeken van de Rijksuniversiteit Groningen onder inwoners in het aardbevingsgebied tonen aan dat de 

effecten groot zijn. De rapporten van de Kinderombudsman en de Onafhankelijke Raadsman bevestigen dit beeld. 

Maar ook de gemeentelijke rondgang met het busje ‘neef Herbert’ langs de dorpen in 2019 onderstreepten deze 

bevindingen. 

In 2017 is de gemeente Loppersum gestart met programma’s om de positieve gezondheid, sociale cohesie en de 

leefbaarheid binnen dit dossier extra aandacht te geven. Zo zetten we onafhankelijke inwonersondersteuners in. 

Een inwonersondersteuner is iemand die laagdrempelig een luisterend oor kan bieden aan individuen of groepen 

inwoners, meestal in het kader van de versterking. De inwonersondersteuner is betrokken bij het welbevinden  

van inwoners, al is het nadrukkelijk géén hulpverlenende functie. Het gaat juist om vraagverheldering, de inwoner 

een zetje in de juiste richting geven of de inwoner doorverwijzen naar de juiste ondersteuning. De inwoners- 

ondersteuner is aanwezig in de dorpen en onderhoudt regelmatig contact met de inwoners. Het sociale team  

van de gemeente is daarnaast versterkt met inzet die zich specifiek richt op kwetsbare inwoners zoals ouderen, 

chronisch zieken en mensen met (niet-aangeboren) hersenletsel. De gemeente Loppersum heeft gemerkt dat een 

oog en oor voor deze doelgroep van groot belang is. 

Ook kan een dorp, wijk of straat in overleg een beroep doen op een onafhankelijke procesbegeleider. In ver-

schillende straten en buurten verenigen woningeigenaren zich om samen de regie op het proces te behouden, 

waarbij de behoefte ontstaat voor professionele ondersteuning. Deels wordt deze geboden door de NCG en deels 

is er de wens voor onafhankelijke procesbegeleiding en expertise. Dit laatste kan aangevraagd worden bij de 

gemeente. Vanuit het gemeentelijke team Gaswinning en Aardbevingen wordt meer aandacht gevraagd voor de 

sociale impact van schade en versterking op onze (kwetsbare) inwoners. Onder andere bij ontwikkelingen en 

behoeften rondom wisselwoningen, maar ook bij het ontwerp van de omgevingsplannen wordt hier in meegedacht. 

Recent zijn we gestart om kinderen meer een stem te geven in het proces van versterking en hun leefomgeving. 

Pionierend proberen we te ontdekken wat kinderen nodig hebben in hun leefomgeving, maar ook welke vaardig- 

heden nodig zijn om op te groeien als veerkrachtige en gezonde inwoners in dit gebied.

Daarnaast zijn we zoekende hoe we leefbaarheid en sociale cohesie kunnen behouden, maar juist ook weer kunnen 

opbouwen en misschien zelfs kunnen versterken. We doen dit samen met onder andere de professionals binnen 

het sociaal domein, verenigingen van dorpsbelangen, zorgcoöperaties, kerken en inwoners. 

De gemeente kan deze broodnodige inzet bekostigen vanuit een extra uitkering van het Rijk. We verwachten dat 

de negatieve maatschappelijke effecten nog jaren merkbaar zullen zijn in onze dorpen. Daarom is ook toekomstige 

financiering van essentieel belang. De gemeente Loppersum rekent daarin op de steun van de Rijksoverheid. 



14

Plan van aanpak 2020 - Versterkingsopgave gemeente Loppersum

4  Programma’s binnen de gemeente Loppersum

Binnen het versterkingsproces zijn er veel verschillende programma’s en batches. Hierover zijn diverse bestuurlijke 

afspraken gemaakt. Hieronder staan de batches en programma’s die in de gemeente Loppersum aan de orde zijn, 

met de bijbehorende afspraken en stand van zaken. Ook is een beschrijving opgenomen van de diverse sectorale 

programma’s.

4.1 Batches en workorders

4.1.1 Transitietrajecten
Dit is een verzamelnaam van allerlei (oude) programma’s en trajecten. De adressen binnen deze trajecten bevinden 

zich op verschillende punten in het versterkingsproces. Veelal zijn ze wel in een vergevorderd stadium binnen het 

versterkingsproces of zijn ze zelfs gereed. Het betreft onder meer de volgende trajecten: Dorpshuizenprogramma, 

Heft in Eigen Hand, Eigen Initiatief, H3V van de woningcorporaties, individuele NAM/CVW-trajecten en het 

Scholenprogramma. In de gemeente Loppersum gaat het om ongeveer 500 adressen.

4.1.2 Batch 1.467
De batch 1.467 is in 2016 gestart in Loppersum en ‘t Zandt en zit inmiddels in de realisatiefase. De versterkings-

adviezen (NPR 9998: 2015) zijn vrijwel allemaal gedeeld en de ontwerpfase is bij alle particuliere woningen

gestart. In 2019 zijn de eerste kleinschalige versterkingsprojecten op norm opgeleverd. In 2020 gaan de sloop-

nieuwbouwprojecten in uitvoering (circa 200 adressen). De overige huurwoningen en CC2/3-panden binnen deze 

batch moeten uiterlijk 2022 opgeleverd zijn. 

4.1.3 Batch 1.581
De adressen in dit programma zijn in het eerste en tweede kwartaal van 2017 geïnspecteerd en bevinden zich 

in Loppersum, Middelstum, Stedum en ‘t Zandt. De adressen met een verhoogd risicoprofiel waarvan het 

versterkingsadvies er begin 2019 lag, zijn opgepakt met de eigenaren. Het betreft 17 woningen in Stedum. Eind 

2019 is bestuurlijk vastgesteld dat ook de adressen met een licht verhoogd en normaal risicoprofiel uitgevoerd 

mogen worden volgens het liggend versterkingsadvies (NPR 9998: 2015). Het gaat hier in totaal om 565 adressen. 

Na het delen van de versterkingsadviezen worden begin 2020 de scenario’s gecommuniceerd met de eigenaren. 

Als ze via het reguliere proces van de NCG verder gaan, dan komen ze in de ontwerpfase en zal uitvoering vanaf 

2021 starten. Kiezen de eigenaren voor de Bouwimpuls, dan worden ze via deze route gefaseerd ingedeeld voor 

uitvoering. De planning hiervan is nog niet duidelijk. De zorgpanden worden opgepakt op basis van de afspraken in 

het zorgconvenant.

4.1.4 Batch 3.260
De meeste adressen binnen deze batch zijn alleen geïnspecteerd, in het derde en vierde kwartaal van 2017. Het 

gaat om adressen in Loppersum, Middelstum, Stedum en ‘t Zandt. De adressen met een verhoogd en een licht 

verhoogd risicoprofiel zijn inmiddels in opdracht gegeven voor beoordeling. Voor de adressen met een normaal 

risicoprofiel is helaas nog geen beoordelingscapaciteit beschikbaar. De zorggebouwen in deze batch zijn onder-

gebracht in het zorgprogramma.

Van een beperkt aantal adressen is momenteel wel een technisch versterkingsadvies beschikbaar op basis van 

een eerdere norm (NPR 9998: 2017). De gemeente Loppersum zou deze adressen graag willen onderbrengen in 

het programma Bouwimpuls, maar hier moeten nog afspraken over worden gemaakt met het ministerie van BZK, 

de NCG en de bouwbedrijven. Dit zou een goede kans bieden om de versterking van deze woningen versneld in 

uitvoering te krijgen. Op basis van het technisch versterkingsadvies kan de constructeur van het bouwbedrijf 

bekijken welke maatregelen nodig zijn om de woning veilig te maken. 
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4.1.5 Batch Jaar 2018
In 2018 zijn circa 750 adressen in de gemeente Loppersum geïnspecteerd op basis van het (oude) Meerjaren-

programma van de NCG. Deze adressen liggen in de dorpen Garrelsweer, Loppersum, Middelstum, Stedum en 

Zeerijp, aangevuld met enkele adressen uit andere dorpen. Toen de minister de uitvoering van de versterkings-

operatie grotendeels stil legde in april 2018, zijn de inspecties doorgegaan. Deze adressen zijn voor een groot 

gedeelte nog niet beoordeeld, op de adressen met een verhoogd risicoprofiel na (ongeveer 10%). 40% is onlangs 

in opdracht gegeven voor beoordeling in 2020. Voor de resterende adressen is helaas nog geen beoordelings-

capaciteit beschikbaar.

4.1.6 Adressen PvA 2019 met verhoogd risicoprofiel
Deze 221 adressen zijn in 2019 in opdracht gegeven voor (opname en) beoordeling op grond van hun verhoogde 

risicoprofiel. Ze zijn verspreid over de hele gemeente. Ongeveer de helft van de technische versterkingsadviezen 

is in 2019 door de ingenieursbureaus aan Centrum Veilig Wonen geleverd. Eén versterkingsadvies is ook in 2019 

gevalideerd en van een scenarioadvies voorzien. Eén woning is inmiddels gesloopt en wordt herbouwd. De overige 

219 versterkingsadviezen kunnen naar verwachting in de eerste helft van 2020 met de eigenaren worden gedeeld. 

Daarna kunnen die adressen richting ontwerp en realisatie. 

4.1.7 Adressen PvA 2019 in gebiedsclusters/met licht verhoogd risicoprofiel
In het Plan van aanpak 2019 was een (ambitieuze) planning opgenomen voor adressen met een licht verhoogd 

risicoprofiel. Daarnaast waren enkele gebiedsclusters aangewezen, waarbinnen alle adressen moesten worden 

opgepakt, inclusief die met een normaal risicoprofiel. Een eerste deel van deze adressen is eind 2019 in opdracht 

gegeven aan ingenieursbureaus voor (opname en) beoordeling. De versterkingsadviezen van deze adressen worden 

in 2020 verwacht. Een tweede deel wordt ook nog voor 2020 in opdracht gegeven. Desalniettemin zal ook een 

gedeelte doorschuiven naar 2021, omdat er onvoldoende capaciteit beschikbaar is om alle adressen dit jaar te 

laten beoordelen.

4.1.8 Nog niet in opdracht
De reikwijdte van de versterkingsoperatie in de gemeente Loppersum omvat alle gebouwen met een verblijfs-

functie. Er is niet voldoende capaciteit om alles tegelijkertijd op te pakken. Zo’n 1.300 adressen worden in 2020 

nog niet in opdracht gegeven binnen het versterkingsprogramma. 

4.2 Sectorale programma’s 
In de gemeente Loppersum zijn bijna alle sectorale programma’s die we kennen binnen de versterkingsoperatie 

aan de orde. Elk programma heeft zijn eigen aanpak.

4.2.1 Heft in Eigen Hand en Eigen Initiatief
De NCG-programma’s Heft in Eigen Hand en Eigen Initiatief waren bedoeld voor particuliere woningeigenaren 

die de regie willen voeren over de versterking van hun huis. De eigenaar is formeel opdrachtgever voor de 

versterkingsmaatregelen en eventuele andere verbouwingen. Heft in Eigen Hand is gestart in 2016 met 50 

woningen in het hele aardbevingsgebied, Eigen Initiatief een jaar later met 200 woningen. Er worden geen 

nieuwe adressen meer toegevoegd aan deze programma’s. De meeste adressen zitten inmiddels in de ontwerp- 

en realisatiefase, enkele zijn gereed. De woningen worden versterkt conform het liggend versterkingsadvies 

(NPR 9998: 2015 of 2017). Bij een aanzienlijk aantal adressen bleek sloop-nieuwbouw een betere optie te zijn 

dan versterken. De gemeente Loppersum telt 113 deelnemende adressen, verdeeld over de hele gemeente (zie 

onderstaande tabel).14) 

14) Er zijn drie adressen die nog geen beoordeling hebben gehad (bron: NCG-scopelijst 02-03-2020).
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4.2.2 Scholenprogramma 
In de gemeente Loppersum is al veel gebeurd in het Scholenprogramma. Er zijn inmiddels drie nieuwe kind- 

centra opgeleverd: in Middelstum, Stedum en Loppersum. In Westeremden, Middelstum en Zeerijp zijn drie

versterkte schoolgebouwen opgeleverd. In maart 2020 heeft de verhuizing in Zeerijp plaatsgevonden en is de 

bouw van de laatste school gestart; in ‘t Zandt. Naar verwachting kan de school in ‘t Zandt bij de start van het 

schooljaar 2020-2021 in gebruik worden genomen. Dit betekent dat eind 2020 alle zeven scholen in de gemeente 

Loppersum nieuw gebouwd of versterkt zijn, waarmee het Scholenprogramma in onze gemeente afgerond is.

  Nog geen beoordeling    Ontwerp     Gereed     Totaal

Eenum

Garrelsweer

Garsthuizen

Huizinge

Leermens

Loppersum

Middelstum

Oosterwijtwerd

Startenhuizen

Stedum

‘t Zandt

Toornwerd

Westeremden

Westerwijtwerd

Wirdum

Zeerijp

Zijldijk

Totaal

4

4

0

1

1

15

20

1

0

7

7

2

7

4

19

5

3

100

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

3

0

1

0

0

0

3

1

0

0

0

1

1

0

0

2

1

0

10

4

5

0

1

1

20

21

1

0

7

9

3

7

4

21

6

3

113

 

Dorp In uitvoering Nieuwbouw gereed Versterking gereed

Loppersum

Middelstum

Stedum

Westeremden

‘t Zandt

Zeerijp

Totaal 1 3 3

 
A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C
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4.2.3 Dorpshuizen 
Voor de dorpshuizen is in 2016 ook een eigen NCG-programma opgestart onder de noemer ‘EDEDD’: elk dorpshuis 

een duurzaam dak. Bijna alle dorpshuizen in de gemeente Loppersum zijn in dit programma opgenomen. Op dit 

moment wordt samen met de besturen van dertien dorpshuizen gewerkt aan de versterkingsopgave. De plannen 

hiervoor zijn vaak in een vergevorderd stadium. De meeste dorpshuizen gaan naar verwachting dit jaar in uit-

voering. Het bestuur van het dorpshuis in Westeremden heeft ervoor gekozen om het versterkingsproces in eigen 

beheer op te pakken. Het bestuur van Dorpshuis Zijldijk heeft zich begin 2020 gemeld om alsnog deel te nemen. 

De gemeente Loppersum vindt dat de dorpshuizen een belangrijke rol spelen binnen de sociale gemeenschap van 

de dorpen. Daarom wordt dit jaar capaciteit vrijgemaakt om het dorpshuis in Zijldijk te kunnen laten beoordelen.

 

4.2.4 Zorgprogramma
Op 11 maart 2019 is het Groninger Zorgakkoord ondertekend. Met dit akkoord hebben een aantal partijen15) de 

handen ineen geslagen om ervoor te zorgen dat Groningers in het aardbevingsgebied ook in de toekomst dicht bij 

huis kwalitatief goede zorg en behandeling in de regio krijgen. Twintig bestaande zorggebouwen maken onderdeel 

uit van het Groninger Zorgakkoord. Alle gebouwen worden aardbevingsbestendig, duurzaam en toekomst-

bestendig. Dat kan worden bereikt door versterking of door sloop-nieuwbouw. In de gemeente Loppersum zijn 

de volgende gebouwen opgenomen in het zorgprogramma: 

Uitgelicht: Wiemersheerd

In het Groninger Zorgakkoord zijn afspraken gemaakt over de toekomst van Wiemersheerd. De huidige gebouwen 

op het terrein zullen gefaseerd worden gesloopt, om plaats te maken voor een nieuwe invulling. Het terrein zal 

vervolgens een metamorfose ondergaan. Het is de bedoeling dat Wiemersheerd qua uitstraling en invulling van 

het terrein een toegevoegde waarde voor de directe omgeving wordt. Daarbij wordt gezocht naar samenhang in 

gebruik en functies op en rond het terrein. Daarnaast wordt samen met stakeholders onderzocht wat wonen met 

een ‘plus’ in Loppersum kan inhouden. De verwachting is dat medio 2020 doorrekeningen hebben plaatsgevonden 

om financiële haalbaarheid van het plan te toetsen en dat de schetsen van de te realiseren gebouwen zijn op-

gestart. De gemeente Loppersum vindt het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de huidige bewoners 

van Wiemersheerd. Voor deze bewoners is het wenselijk dat ze maar één keer verhuizen.

Dorp Opname &  Planvorming Gereed Voorlopige planning

  Beoordeling    start uitvoering

Eenum

Garrelsweer

Garsthuizen

Huizinge

Leermens

Loppersum

Stedum

‘t Zandt

Westeremden

Westerwijtwerd

Wirdum

Zeerijp

Zijldijk

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Q1/Q2 2020

Q1 2020

Q3 2020

Q3 2020

Q1/Q2 2020

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Eigen beheer: 2020

Q3 2020

Q3 2020

Q4 2020/Q1 2021

Nog niet bekend

Wiemersheerd

Zorgboerderij Fraam

Fraamborg

Hamsterborg

Hippolytushoes

Midlistheem

Werk- en dagbesteding Menthedaweg

Loppersum

Middelstum

Middelstum

Middelstum

Middelstum

Middelstum

Middelstum

15) Gemeente, NCG, zorgaanbieders, woningcorporaties, provincie Groningen, zorgkantoor, Menzis en het Rijk.
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4.2.5 MKB/Centrumplan Loppersum
Ook bedrijven in de gemeente Loppersum krijgen te maken met de gevolgen van de gaswinning en lopen hierdoor 

andere risico’s, denk aan continuïteit onderneming, omzetderving, veiligheid personeel en klanten. Daarom is 

voor hen de MKB-regeling opgericht en is er een MKB-zaakbegeleider beschikbaar voor ondernemers in het 

versterkingsprogramma. In de praktijk is de aanpak voor bedrijven maatwerk en vaak complex. Dat geldt ook 

voor de oplossingen voor tijdelijke huisvesting. In het dorp Loppersum is vanaf 2017 speciale aandacht voor het 

winkelcentrum.

Uitgelicht: Centrumplan Loppersum

In 2019 is de Centrumvisie Loppersum vastgesteld. Voorafgaand aan de versterkingsopgave geeft deze visie 

sturing aan de opgave om het centrum toekomstbestendig te maken. Het authentieke centrumgebied van 

Loppersum staat te boek als beschermd dorpsgezicht. Het centrum telt verschillende batches (1.467 en 1.581), 

sectorale programma’s (CC2/3-MKB en dienstverlening en Eigen Initiatief) en diverse risicoprofielen. De daarbij 

horende variatie aan bestuurlijke afspraken en werkwijzen maken de complexe versterkingsopgave van dit 

belangrijke gebied voor Loppersum, vrijwel onmogelijk als wordt vastgehouden aan de versnipperde afspraken. 

Daarom heeft de gemeenteraad er –medio 2019– samen met de ondernemers voor gepleit om het centrumgebied 

als één gebied integraal te benaderen. Op dit verzoek is door de NCG positief gereageerd. Begin 2020 zal de pro-

jectorganisatie hiervoor worden ingericht en worden de eigenaren van de centrumpanden actief betrokken 

bij de planvorming voor de versterkingsopgave. Gelet op andere ervaringen met centrumontwikkeling, zal de 

ontwerpfase hier meer tijd vergen dan bij een individueel adres of een reguliere straat met alleen woningen.

Uitgangspunt voor de versterkingsopgave is dat de uitvoering met zo min mogelijk overlast en verstoring moet 

plaats vinden, zowel qua doorlooptijd als logistiek. 

Om het centrum ‘in leven’ te houden tijdens de versterkingsopgave, is tijdelijke huisvesting een belangrijk 

issue. Uitgangspunt is om tijdelijke huisvesting te realiseren in het centrumgebied zelf. Een deel van de tijdelijke 

voorzieningen moet worden gevonden in bestaande, nog te versterken, panden. Een ander deel moet opgevangen 

worden in tijdelijke voorzieningen in het centrum. En daar waar mogelijk proberen we kansen te creëren door 

ondernemingen rechtstreeks naar een nieuwe locatie te laten verhuizen. 

4.2.6 Agrarisch programma
De gemeente Loppersum is een gemeente met veel actieve agrarische bedrijven. Deze ondervinden ook hinder van 

aardbevingen ten gevolge van de gaswinning in Groningen. Op verzoek van de Agrarische Tafel heeft de NCG een 

‘agroloket’ geopend. Hier kunnen agrariërs terecht met vragen over de versterking van boerenbedrijfsgebouwen.16)

Overheden en de agrarische sector willen echter een meer integrale oplossing voor de agrarische problematiek 

in het aardbevingsgebied. Een belangrijke stap richting deze integrale oplossing is op 18 maart 2020 gezet. De 

Agrarische Tafel heeft unaniem aangegeven dat er een programmatische aanpak moet komen. Het programma 

beoogt bij te dragen aan de totstandkoming van een toekomstbestendige agrarische sector in het aardbevings-

gebied van Groningen, waarbij het handelingsperspectief van de agrariër wordt hersteld en/of verbeterd. Voor de 

zomer van 2020 moet er een plan zijn opgesteld, waarin de uitgangspunten van het besluit verder zijn uitgewerkt. 

Dit zal worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de provincie. 

Tot nu toe is het onderdeel ‘versterken’ bij agrarische adressen verbonden met de risicogestuurde en gebieds-

gerichte aanpak. In 2019 waren er in de gemeente Loppersum 149 actieve agrarische bedrijven,17) met name in het 

buitengebied. Daarnaast zijn er nog enkele tientallen voormalige agrarische bedrijven die nog wel een agrarische 

bestemming hebben. Net als andere adressen zijn ook de boerderijen verdeeld over de verschillende programma’s 

en batches in de versterkingsopgave. Een klein aantal agrariërs heeft bijvoorbeeld in het verleden een overeen-

komst met NAM gesloten voor sloop-nieuwbouw of heeft zich aangemeld voor Heft in Eigen Hand/Eigen Initiatief. 

De overige agrarische bedrijven met een verhoogd risicoprofiel (circa 70 adressen) en licht verhoogd risicoprofiel 

(circa 50 adressen) zijn opgenomen in het versterkingsprogramma van 2019, 2020 en 2021. Afhankelijk van het 

programma komen deze versterkingsadviezen in de loop van 2020, 2021 of 2022 beschikbaar. In de gemeente 

Loppersum zit ongeveer 20% van de agrarische bedrijven nog niet in een lopend programma.

 16) https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/agrarische-bedrijven.

17) Bron: CBS Statline, https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80781NED. 

https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/agrarische-bedrijven
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80781NED
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5 De aanpak in de gemeente Loppersum 

Het reguliere versterkingsproces van de NCG omvat een aantal stappen. Binnen de NCG zijn sinds 2020 voor 

iedere processtap verschillende afdelingen verantwoordelijk. Dat moet leiden tot een snellere doorloop van het 

proces. Sommige aparte programma’s kunnen een iets afwijkend proces volgen. Dit geldt zowel voor oude 

programma’s (zoals van de woningcorporaties) als nieuwe programma’s (zoals de Praktijkaanpak). Uiteindelijk 

leiden alle processen naar hetzelfde doel: een gebouw dat voldoet aan de veiligheidsnorm. De volgende stappen 

worden onderscheiden in het reguliere proces: opname, beoordeling, ontwerp en uitvoering.

5.1 Opname
Het versterkingsproces begint normaliter met een bouwkundige opname van de woning of andersoortig gebouw.18)

Een groep experts doet dan ter plaatse onderzoek naar de eigenschappen van het gebouw. Soms moet er iets 

worden weggebroken in de woning om dat goed na te gaan, maar dat is niet standaard. De schade wordt weer 

netjes hersteld. Daarnaast vindt er een bureauonderzoek plaats op basis van bouwtekeningen. De bevindingen 

komen in het opnamerapport te staan (voorheen: inspectierapport). Dit rapport geeft een beschrijving van de 

bouwkundige staat van de woning, het is nog géén versterkingsadvies. 

5.2 Beoordeling

Figuur 2: Proces van opname en beoordeling.

Met de gegevens uit het opnamerapport wordt berekend of het gebouw bestand is tegen aardbevingen en of 

versterking nodig is. Voldoet het gebouw niet aan de veiligheidsnorm? Dan bepalen experts welke maatregelen 

nodig zijn om het gebouw te versterken. De uitkomst van de beoordeling en eventuele maatregelen die nodig zijn 

om een gebouw te versterken, staan in een technisch versterkingsadvies. Een samenvatting hiervan wordt met de 

eigenaar besproken, evenals een scenariokeuze. 

Voor nieuwe programma’s zal hier het normbesluit voor in de plaats komen, dat door de NCG wordt genomen. 

Eventueel kan de eigenaar op het normbesluit bezwaar maken als men het niet eens is met de inhoud. Voor de 

lopende programma’s is deze laatste stap (het normbesluit) niet van toepassing. De eigenaar van het gebouw 

beslist dus altijd zelf wat er met zijn/haar gebouw gebeurt. Voor eigenaren van rijwoningen, twee-onder-een-kap-

woningen en meerlaagse bouw gebeurt dit in overleg met de buren. Dat kan tot ingewikkelde afstemmingsvraag-

stukken leiden als bijvoorbeeld een deel van de eigenaren wel wil versterken en een ander deel niet. 

5.3 Ontwerp

Figuur 3: Proces ontwerpfase.

Na het normbesluit begint voor alle betrokkenen een intensieve periode.19) Er moet veel met elkaar worden uit-

gezocht en afgestemd om te komen tot een goed en veilig ontwerp, waar de eigenaar en de constructeur beiden 

achter staan. Uiteraard maakt het uit welk scenario aan de orde is: sloop-nieuwbouw of bouwkundig versterken. 

Er wordt in deze stap gekeken naar koppelkansen, zoals duurzaamheid en mogelijke woonwensen van de eigenaar. 

In de gemeente Loppersum gaat het meestal om vrijstaande gebouwen, maar als er sprake is van rijwoningen of 

twee-onder-een-kapwoningen moeten de buren het ook met elkaar eens worden. 

18) Tot en met 2018 werd dit een bouwkundige inspectie genoemd. 

19) Tenzij uit het normbesluit blijkt dat het gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet, dan hoeft er immers niet te worden versterkt.

Opnameplan 
doornemen

Opname Opname-
rapport

Beoordeling Normbesluit

Voorlopig
ontwerp

Definitief
ontwerp

Aan-
besteding

Overeen-
komsten

Ver-
gunningen

Versterkings-
besluit
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De gemeente moet soms ook betrokken worden, met name bij sloop-nieuwbouwtrajecten. De plannen moeten 

namelijk passen binnen het bestemmingsplan en binnen de welstandsnota. Ook moet er worden voldaan aan 

wetgeving in het kader van flora en fauna en erfgoed. Na een voorlopig ontwerp wordt een definitief ontwerp 

opgesteld, waar ook een financiële onderbouwing bij zit. Er wordt vervolgens een aanbestedingsprocedure 

opgestart voor de uit te voeren maatregelen en er wordt, indien nodig, tijdelijke huisvesting geregeld. Alle zaken 

die betrokkenen met elkaar afspreken, worden in overeenkomsten vastgelegd en samen vormen de verschillen-

de onderdelen aan het einde van het proces het versterkingsbesluit. De eigenaar kan hier eventueel bezwaar op 

maken. In de huidige regelgeving neemt de NCG het versterkingsbesluit. 

De ontwerpfase via het reguliere traject duurt gemiddeld een jaar, maar dit is sterk afhankelijk van de 

complexiteit van de opgave en de te nemen maatregelen. Via de versnellingsmaatregelen wordt geëxperimenteerd 

met vereenvoudiging van dit proces om de doorlooptijd te verkorten en eigenaren meer regie te geven op het 

proces.

5.4 Uitvoering

Figuur 4: Proces uitvoeringsfase.

Als het versterkingsbesluit definitief is, kan de geselecteerde aannemer met de voorbereidingen starten. Het 

definitieve ontwerp wordt technisch verder uitgewerkt en met de gemeente worden afspraken vastgelegd over 

omgevingsaspecten. Dit heet BLVC (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie). Zodra de 

bewoners zijn verhuisd naar de tijdelijke huisvesting, kan de bouwlocatie worden ingericht. De daadwerkelij-

ke start van de bouw kan daarna beginnen. Bij bouwkundig versterken is dat een kwestie van maanden en bij 

nieuwbouw kan dat oplopen tot een jaar. Als het project wordt opgeleverd, dan kunnen de eigenaren weer terug 

verhuizen. 

Na een tevredenheidsonderzoek en eventuele nazorg kan het veilige adres als ’uitvoering voltooid’ worden 

genoteerd.

Technisch
ontwerp

Tijdelijke 
huisvesting

Voorberei-
dingen bouw

Start bouw Oplevering 
adres

Uitvoering 
voltooid
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6. Versterkingsoperatie in cijfers

De gemeente Loppersum vindt het belangrijk dat haar inwoners weten wat er in hun dorp speelt op versterkings-

gebied. Het inzichtelijk maken van de versterkingsoperatie in de hele gemeente Loppersum via een getalsmatig 

overzicht, is een complexe opgave. Dit komt door de veelheid aan verschillende batches, programma’s, risico-

profielen en versnellingsmaatregelen. Vanwege de privacywetgeving kan daarnaast geen informatie openbaar 

worden gemaakt op adresniveau, bijvoorbeeld als het gaat om risicoprofielen. Om deze reden is het lastig om 

goed weer te geven wat er precies op welke plek gaat gebeuren. In aantallen kan echter wel een overzicht 

worden gegeven. Dat doen we voor de gemeente als geheel en per dorp.

In dit hoofdstuk geven we eerst een totaaloverzicht van de fases waarin de adressen in de gemeente Loppersum 

zich per risicoprofiel volgens het centrale ‘dashboard’ op 1 januari 2020 bevonden. Dit geeft het startpunt aan 

voor dit jaar. Vervolgens geven we een totaaloverzicht van wat er in 2020 op de planning staat voor opnames en 

beoordelingen. Ook geven we een overzicht van de trajecten die lopen in het kader van ontwerp en uitvoering.

Tot slot splitsen we de informatie gedetailleerder uit per dorp. Dit moet onze inwoners enige duidelijkheid geven 

over wat er speelt in hun dorp en wat zij kunnen verwachten. Met individuele eigenaren wordt contact gezocht 

zodra zij in een volgende processtap terecht komen. Die zijn dus altijd op de hoogte.

6.1 Overzicht gemeente Loppersum

6.1.1 HRA 2019
De HRA wordt gebruikt om risicoprofielen toe te wijzen aan gebouwen. Na een ‘verrijking’ (zie paragraaf 2.4 en 

bijlage 20) wordt deze vastgesteld door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De individuele risicoprofielen 

op adresniveau uit de zogeheten ‘HRA-run’ van 2018 zijn gebruikt als basis voor het vorige Plan van aanpak. In 

2019 heeft een nieuwe HRA-run plaatsgevonden. Hierbij is afgesproken dat een adres niet ‘omlaag’ kan gaan in 

risicoprofiel: een adres kan bijvoorbeeld niet van een verhoogd naar een normaal risicoprofiel. Deze afspraak is 

bestuurlijk gemaakt om onzekerheid voor inwoners te verkleinen en te voorkomen dat er opnieuw wijzigingen in 

lopende processen 

kunnen worden aangebracht. Wel kunnen adressen ‘omhoog’ in risicoprofiel. Dat heeft er toe geleid dat er 125 

‘nieuwe’ adressen zijn met een verhoogd risicoprofiel. 68 hiervan hadden voorheen een licht verhoogd risico-

profiel. Er zijn 476 ‘nieuwe’ adressen met een licht verhoogd risicoprofiel.20) Deze wijziging in risicoprofielen heeft 

gevolgen voor de prioritering in de aanpak, omdat adressen met een verhoogd risicoprofiel een hogere prioriteit 

hebben. 

6.1.2 Dashboard
Hieronder staat een getalsmatig overzicht van de adressen in de gemeente Loppersum binnen de reikwijdte van 

de versterkingsoperatie21) op 31 december 2019, per fase. Het beschrijft dus waar we aan het begin van 2020 

stonden. Deze getallen komen uit het zogeheten ‘dashboard’ dat door de NCG wordt bijgehouden. Deze cijfers 

stuurt de minister ook naar de Tweede Kamer. 

Tabel 1: Stand van zaken versterking in de gemeente Loppersum per risicoprofiel op 31 december 2019.22)

Risicoprofiel

Verhoogd

Licht verhoogd

Normaal

Totaal

Totale 

werkvoorraad

  525

  1.323

  3.009

  4.857

Opname 

gereed

  410

  877

  1.746

  3.033

Beoordeling 

gereed

  202

  484

  1.038

  1.724

Project 

vastgesteld

  148

  102

  305

  555

Uitvoering 

voltooid

  106

  51

  198

  355

20) Per saldo is dit dus een stijging van 408, aangezien er 68 adressen ‘omhoog’ zijn gegaan naar een verhoogd risicoprofiel.

21) Hiervoor wordt ook wel de term ‘scope’ gebruikt om de reikwijdte van de versterkingsoperatie aan te duiden, oftewel de adressen 

 die in de lokale plannen van aanpak zijn opgenomen.

22) Bron: Dashboard versterkingsopgave, Nationaal Coördinator Groningen.
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Bij nadere bestudering van de lijst bleek een beperkt aantal adressen niet helemaal goed te zijn geregistreerd. 

Zo zijn circa 35 woningen die al waren gesloopt zonder dat er (direct) wordt teruggebouwd, niet meegerekend 

als ‘voltooid’. Daarnaast bleken er ongeveer 35 adressen te zijn waar al een overeenkomst ligt voor versterking

 of sloop-nieuwbouw (met name bij de woningcorporaties), maar die zijn niet meegenomen in de categorie 

‘beoordeling gereed’. Technisch gezien klopt dat vaak, omdat er inderdaad geen versterkingsadvies is gemaakt. 

Het is echter ook niet correct om deze mee te tellen in de werkvoorraad van adressen waar nog een beoordeling 

moet worden gedaan. Daarom rekenen we ze in dit hoofdstuk toch mee onder de kop ‘beoordeling gereed’. In 

de verdere getalsmatige overzichten in dit Plan van aanpak zijn deze correcties meegenomen. De gemeente 

Loppersum kijkt de komende periode graag samen met de NCG naar de administratie om deze onvolkomenheden 

te corrigeren.

6.1.3 Correctie adreslijst versterkingsopgave
In het Plan van aanpak 2019 heeft de gemeente Loppersum aangegeven dat alle adressen binnen de 

gemeentegrenzen worden opgenomen in de reikwijdte van het versterkingsprogramma. Dat betekent dat alle 

gebouwen met een verblijfsfunctie op zeker moment een beoordeling krijgen of zij aan de veiligheidsnorm 

voldoen, óók de gebouwen met een normaal risicoprofiel. Hiervoor is gekozen omdat de gemeente Loppersum 

in de kern van het aardbevingsgebied ligt en op grond van de verwachte seismiciteit een hoger en langduriger 

risico loopt op zware bevingen dan omliggende gemeenten. Daarnaast is een belangrijke afweging dat is gebleken 

dat de HRA grote beperkingen kent als het gaat om het inschatten of een gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet 

of niet. 

In 2019 bleek de adreslijst toch niet helemaal volledig te zijn.23) Vanuit de HRA 2019 kwamen acht adressen met 

een (licht) verhoogd risicoprofiel naar voren die niet op de lijst stonden. Deze zijn in de loop van 2019 toegevoegd 

aan de ‘scopelijst’. Na een controle met behulp van de Basis Administratie Gebouwen (BAG), bleek dat nog eens 

51 adressen met een normaal risicoprofiel per abuis niet waren opgenomen in de lijst. Het ging hier met name om 

bedrijfspanden en andere gebouwen zonder woonfunctie, maar met verblijfsfunctie. Via het Plan van aanpak 

2020 worden deze 51 adressen alsnog toegevoegd aan de reikwijdte van het versterkingsprogramma. Door deze 

toevoeging stijgt het totaal aantal adressen in de ‘scopelijst’ van de gemeente Loppersum van 4.857 naar 4.90824)

in het dashboard van de NCG.

6.2 Nadere uitwerking prioritering
In hoofdstuk 2 en 3 zijn onze uitgangspunten voor prioritering in de versterkingsoperatie verwoord en is aan-

gegeven welke elementen daar een rol in spelen. In dit hoofdstuk geven we een nadere toelichting, nu concreet 

wordt gemaakt wat we willen gaan doen.

• Gebouwen met een verhoogd risicoprofiel krijgen nog steeds de hoogste prioriteit. In het vorige plan zijn deze 

als eerste opgepakt. Nieuwe adressen met een verhoogd risicoprofiel (circa 100) worden ook nu weer als eerste 

geprioriteerd.25)

• Dorpen met hoge percentages (licht) verhoogde risicoprofielen worden vooraan in het proces gezet. Dat gebeurt 

via een dorpsgerichte aanpak. Ook de adressen met normaal risicoprofiel worden in deze dorpen beoordeeld, bij 

voorkeur tegelijkertijd met de andere risicoprofielen.

• Adressen met een licht verhoogd risicoprofiel worden in 2020 of 2021 beoordeeld. In 2020 gebeurt dat in de 

dorpen met een hoog percentage (licht) verhoogd risicoprofiel en in dorpen waar in 2017 of 2018 het gehele 

dorp is geïnspecteerd. In 2021 moeten de overige adressen met een licht verhoogd risicoprofiel worden  

beoordeeld. 

23) In de prioritering voor het Plan van aanpak 2019 zou dit overigens geen verschil hebben gemaakt. Er zijn hierdoor geen extra risico’s 

 gelopen.

24) In het vorige plan van aanpak stond een totaal aantal adressen van 4.968 vermeld. In dit aantal bleken naderhand ook tijdelijke 

 wisselwoningen te zijn opgenomen. Ook werd een aantal nieuwbouwwoningen dubbel geteld.

25) Hierin zijn we overigens afhankelijk van de ingenieursbureaus en hun planning. ‘Prioritering’ houdt in dat adressen in een bepaalde 

 volgorde worden aangeleverd bij de NCG om uitgezet te worden in een zogenaamde workorder aan ingenieursbureaus om te worden 

 beoordeeld. We hebben geen invloed op de volgorde waarin beoordelingen vervolgens worden opgeleverd.
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• De aanpak binnen een (kleiner) dorp moet zo veel mogelijk samenhangend zijn. Versnippering over verschillende 

batches en programma’s heeft in het verleden tot veel complexiteit en maatschappelijke onrust geleid. Daarom 

worden dorpen zo veel mogelijk in een beperkte periode (circa twee jaar) opgepakt en afgemaakt via een dorps-

 gerichte aanpak. In dit plan zijn in drie dorpskernen nieuwe gebiedsclusters aangewezen waar alle adressen  

worden beoordeeld.

• Een klein aantal individuele adressen met een normaal risicoprofiel wordt dit jaar opgepakt. Het gaat veelal om 

CC2/3-adressen waar in de HRA geen rekening is gehouden met het groepsrisico of de calamiteitenfunctie. Het 

betreft onder meer gebouwen van brandweer, huisarts en sportverenigingen.

• Adressen in aparte programma’s zoals Versterking Bijzondere Situaties (VBS) en Praktijkaanpak worden vanuit 

die programma’s toegevoegd aan de planning.

• Het is van belang dat toezeggingen worden nagekomen. Daarom wordt voortgebouwd op het Plan van aanpak 

2019. 

• In de uitvoering is het vanuit de gemeente wat lastiger prioriteren. De afhankelijkheid van de omvang van de 

maatregelen, de snelheid waarmee het ontwerpproces kan worden doorlopen en de planning van de aannemer 

zijn veelal bepalend voor de duur van het proces. Daarbij is het van groot belang dat er een zorgvuldig proces 

wordt doorlopen waar de eigenaar zich goed bij voelt. Wij willen daarom geen extra druk op de eigenaar leggen 

om onverantwoord snel tot uitvoering te komen.

Tot slot nog een opmerking over de uitkomsten van het HRA-model. De gemeente Loppersum is een gemeente 

met een hoog percentage adressen met een (licht) verhoogd risicoprofiel (zie figuur 5). Binnen de gemeente 

bestaan echter grote verschillen tussen de dorpen in de verdeling van risicoprofielen. Dit gaat van 2% tot 80% 

van de adressen in één dorp (zie tabel 2). Juist ook omdat de dreiging van zware aardbevingen in de gemeente 

Loppersum het langst aanwezig is, blijft het van belang om alle adressen in de gemeente te beoordelen. Met de 

huidige beoordelingscapaciteit zou dit medio 2025 moeten kunnen worden bereikt.

11%

62%

27%

Verhoogd risicoprofiel 

Licht verhoogd risicoprofiel 

Normaal risicoprofiel 

Gemeente Loppersum

Figuur 5: Verdeling risicoprofielen gehele gemeente Loppersum.
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Tabel 2: Risicoprofielen per dorp op basis van HRA 2018 en HRA 2019.

6.3 Omvang opgave 2020 en 2021
Het primaire doel van dit Plan van aanpak is een overzicht te geven van de versterkingsoperatie in 2020. Maar 

we zitten inmiddels al enkele maanden in 2020. Er zijn eind vorig jaar en begin dit jaar al diverse workorders 

afgegeven voor 2020, zodat de operatie niet stil komt te liggen. De uitvoering van deze opdrachten tot 

beoordeling loopt mogelijk gedeeltelijk door in 2021. De adressen voor de workorder voor de beoordelingen die 

in 2021 moeten plaatsvinden, moeten bovendien waarschijnlijk halverwege dit jaar worden aangeleverd.  De NCG 

denkt namelijk ongeveer een half jaar nodig te hebben voor de aanbesteding van de benodigde capaciteit bij 

ingenieursbureaus. Om deze reden nemen we in dit plan ook de ambities voor 2021 mee. De definitieve invulling 

hiervan moet zijn beslag nog krijgen, maar het is nadrukkelijk onderdeel van de bevoegdheid van de gemeente 

Loppersum om hier nu al over te beslissen. De kans is groot dat de operatie anders opnieuw hapert. We kiezen 

er dan ook voor om de prioritering voor de workorder voor beoordelingen in 2021 vast te stellen op basis van de 

uitgangspunten en aantallen die in dit Plan van aanpak zijn benoemd. Daarmee heeft dit Plan van aanpak op het 

gebied van de beoordelingen in de praktijk een doorlooptijd voorbij de horizon van 2020. 

6.3.1 Opname
In de gemeente Loppersum zijn al veel woningen en andere gebouwen opgenomen.26) Wij zijn van mening dat het 

versterkingsproces start op het moment dat het eerste contact met de eigenaar is gelegd. Dit is eigenlijk altijd 

het moment waarop afspraken gemaakt worden over een opname van het huis. We willen voorkomen dat mensen 

door gebrek aan beoordelingscapaciteit langer dan strikt noodzakelijk in het versterkingsproces zitten, met alle 

onzekerheden en onduidelijkheden die dat mee zich meebrengt. Om die reden hebben we afgesproken dat er 

alleen nieuwe opnames worden gedaan als zicht is op een beoordeling. Er moet dus binnen afzienbare tijd 

beoordelingscapaciteit beschikbaar zijn voor een adres, waarbij we een jaar als maximum aanhouden. 

Uitzondering hierop is de groep adressen die in 2017 en 2018 een inspectie hebben gehad onder het regime 

van het ‘oude’ versterkingsprogramma. Eigenaren die destijds een inspectie hebben geweigerd, komen dit jaar 

opnieuw in aanmerking voor een opname. Zónder de garantie dat daar binnen een jaar een beoordeling wordt 

opgestart. Binnen deze groep is bij een aanzienlijk aantal adressen met een normaal risicoprofiel nog geen zicht 

op beoordeling vanwege gebrek aan beoordelingscapaciteit. 

Dorp

Eenum

Garrelsweer

Garsthuizen

Huizinge

Leermens

Loppersum

Middelstum

Oosterwijtwerd

Startenhuizen

Stedum

‘t Zandt

Toornwerd

Westeremden

Westerwijtwerd

Wirdum Gn

Zeerijp

Zijldijk

Eindtotaal

Verhoogd 

risicoprofiel

  8

  59

 4

 6

 37

 104

 36

 28

 0

 58

 39

 1

 13

 8

 94

 29

 1

 525

Licht verhoogd 

risicoprofiel

  26

  141

  36

  4

  46

  337

  229

  27

  2

  110

  63

  2

  105

  5

  111

  78

  1

  1323

Normaal 

risicoprofiel

  25

  77

  62

  58

  36

  843

  898

  40

  8

  299

  274

  28

  77

  42

  51

  126

  116

  3060

Totaal

  

  59

  277

  102

  68

  119

  1284

  1163

  95

  10

  467

  376

  31

  195

  55

  256

  233

  118

  4908

      

26) Tot 2019 werd een opname een inspectie genoemd. Dit is feitelijk hetzelfde.  
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Tabel 3 geeft een overzicht van de opnames die de gemeente Loppersum in 2020 in elk geval wil laten uitvoeren 

door de NCG. Het is mogelijk dat dit aantal in de loop van het jaar nog wordt uitgebreid met voormalige 

weigeraars, nieuwe programma’s zoals de Praktijkvariant en benodigde opnames voor beoordelingen die in 

2021 moeten worden uitgevoerd.

Tabel 3: Overzicht opnames in 2020 per risicoprofiel.

De opnames van adressen met een verhoogd risicoprofiel betreffen vooral adressen die vanuit de HRA 2019 een 

hogere risicoclassificatie hebben gekregen. Er zitten ook enkele eerdere uitstellers/weigeraars tussen die we 

opnieuw zullen benaderen met de vraag of ze in aanmerking willen komen voor een opname. De adressen met 

een hogere risicoclassificatie worden in 2020 met voorrang opgepakt. Eind 2019 zijn daarnaast alle resterende 

adressen met een licht verhoogd risicoprofiel uit de HRA 2018 in opdracht gegeven voor opname. Deze opnames 

moeten in de eerste helft van 2020 plaatsvinden. Niet al deze adressen kunnen in 2020 worden beoordeeld. De 

adressen met een normaal risicoprofiel bevinden zich vooral in gebiedsclusters in Wirdum en Leermens. Een 

kleiner gedeelte komt voort uit programma’s zoals Versterking Bijzondere Situaties en Praktijkaanpak.

6.3.2 Beoordeling
Tabel 4 geeft een overzicht per risicoprofiel van de beoordelingen die de gemeente Loppersum wil laten 

uitvoeren door de NCG, . Het geeft ter referentie ook aan hoeveel adressen al zijn beoordeeld en hoeveel nog 

niet zijn ingepland.

Tabel 4: Overzicht beoordelingen per risicoprofiel. Let op: de aantallen voor het jaar 2020 lopen waarschijnlijk voor een deel 

door naar 2021.

De eerste kolom geeft het aantal beoordelingen voor 2020 weer. 219 adressen met verhoogd risicoprofiel uit het 

vorige Plan van aanpak moeten nog een gevalideerde beoordeling krijgen. Deze zijn in 2019 in opdracht gegeven 

voor beoordeling en de beoordelingen komen naar verwachting in de eerste helft van 2020 beschikbaar. Daar zijn 

100 ‘nieuwe’ adressen aan toegevoegd vanuit de HRA 2019. Het zijn adressen die verspreid liggen door de hele 

gemeente.

De adressen met licht verhoogd risicoprofiel zijn meer gebiedsgericht ingepland. De dorpen met hogere percen-

tages (licht) verhoogde risicoprofielen hebben hierin voorrang gekregen en adressen uit deze dorpen dragen we 

voor beoordeling in 2020 voor. Het gaat om de dorpen Garrelsweer, Leermens en Wirdum. Daarnaast is ook 

voorrang gegeven aan adressen met licht verhoogd risicoprofiel, die al in 2017 of 2018 waren geïnspecteerd. 

Dit zijn adressen in de dorpen Loppersum, ‘t Zandt en Zeerijp. In Stedum worden adressen via de Praktijkaanpak 

beoordeeld. Adressen met licht verhoogd risicoprofiel in andere dorpen zijn nu ingepland in 2021.

Verhoogd risicoprofiel

Licht verhoogd risicoprofiel

Normaal risicoprofiel

Totaal

Opname in 

2020

  97

  358

  121

  576

Reeds 

opgenomen

 428

  877

  1750

  3055

Nog niet 

in opname

  0

  88

  1189

  1277

Totaal

  

  525

  1323

  3060

  4908

Verhoogd risicoprofiel

Licht verhoogd risicoprofiel

Normaal risicoprofiel

Totaal

Beoordeling 

in 2020

  319

  423

  169

  911

Beoordeling 

in 2021

  0

  396

  127

  523

Reeds 

beoordeeld27) 

  206

  504

  1076

  1786

Nog niet in 

beoordeling 

  0

  0

  1688

  1688

Totaal

  

  525

  1323

  3060

  4908

27) Het aantal in de kolom reeds beoordeeld is hoger dan in het dashboard, omdat hier alle panden die zijn gesloopt zijn meegeteld. 

 Deze adressen hoeven immers geen beoordeling meer te krijgen.  
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De adressen met een normaal risicoprofiel die we in 2020 willen laten beoordelen, bestaan voor driekwart uit 

adressen in gebiedsclusters. In een aantal dorpen met hoge percentages (licht) verhoogd risicoprofiel is ervoor 

gekozen om de versterking in logische gebiedsclusters op te pakken, waarbij alle adressen tegelijk worden 

beoordeeld. Dit zorgt voor meer eenduidigheid binnen een dorp, voor betere planning van de werkzaamheden, 

minder langdurig overlast voor de dorpsbewoners en meer draagvlak voor de versterkingsoperatie.

In de tweede kolom staan de aantallen beoordelingen die in ieder geval in 2021 moeten worden gedaan. Het gaat 

hier om resterende en ‘nieuwe’ adressen met licht verhoogd risicoprofiel en een enkel gebiedscluster. Ook willen 

we de adressen met normaal risicoprofiel in Zeerijp oppakken, zodat daar een dorpsgerichte aanpak kan plaats-

vinden. Hierbij is het van belang op te merken dat het aantal beschikbare beoordelingen voor 2021 nog een 

aanname is, gebaseerd op het totaal en de verdeelsleutel van de beschikbare beoordelingscapaciteit van 2020. 

Het aantal beschikbare beoordelingen voor Loppersum kan in de loop van het jaar nog worden aangepast als er 

meer duidelijkheid is over de beschikbare beoordelingscapaciteit.

6.3.3 Ontwerp en uitvoering
Sinds dit jaar is de realisatiefase ook meer onderdeel van het lokale Plan van aanpak geworden. Deze fase valt 

uiteen in ontwerp en uitvoering. De adressen in de ontwerpfase hebben al een versterkingsadvies of krijgen er dit 

jaar een. In de nieuwe opzet start deze fase nadat het normbesluit is genomen. In deze fase wordt bekeken welke 

maatregelen in de versterking nodig zijn en dan vindt de feitelijke planvorming plaats. In de gemeente Loppersum 

gaat het om de volgende groepen adressen:

• Batch Transitie: Het gaat om diverse programma’s, zoals Heft in Eigen Hand, Eigen Initiatief en bepaalde  

projecten van woningcorporaties. Deze lopen allen een individueel traject met een eigen planning.

• Batch 1.467: in 2020 start de sloop- en nieuwbouw van circa 200 woningen in Loppersum en ‘t Zandt. Een klein 

aantal woningen wordt versterkt. De overige adressen in deze batch (huurwoningen, zorgpanden en MKB dienen 

eind 2022 te zijn uitgevoerd.

• Batch 1.581 (verhoogd risicoprofiel): van zeventien adressen in Stedum vindt in 2020 de ontwerpfase plaats. 

De verwachting is dat de eerste woningen hiervan in 2021 in uitvoering gaan. 

• Batch 1.581 (licht verhoogd en normaal risicoprofiel): de eigenaren van 547 adressen in Loppersum, 

 Middelstum, Stedum en ‘t Zandt, ontvangen begin 2020 de scenario’s bij hun versterkingsadvies. Het ontwerp-

proces kan daarna worden opgepakt. De meeste eigenaren in deze groep kunnen er voor kiezen de versterking 

uit te laten voeren via de Bouwimpuls. De eigenaren bepalen zelf of ze daar aan mee willen doen of dat zij het 

reguliere proces van de NCG volgen. In het voorjaar van 2020 wordt contact opgenomen met de betreffende 

eigenaren en hierover meer duidelijkheid gegeven.

• Adressen PvA 2019 (verhoogd risicoprofiel): Volgens de laatste prognose zullen bijna alle adressen (221  

totaal) in de eerste helft van 2020 een versterkingsadvies ontvangen. Per adres wordt vervolgens een norm- 

besluit genomen, waarna de ontwerpfase kan starten. We verwachten dat uitvoering dit jaar nog niet aan de 

orde zal zijn, omdat een gedegen traject met de eigenaar van groot belang is.

• Adressen PvA 2019 (licht verhoogd risicoprofiel en gebiedsclusters): Een deel van de adressen in deze 

 categorie kan dit jaar een normbesluit verwachten, waarna er wellicht voldoende tijd is om ook de ontwerpfase 

dit jaar op te starten. De verwachting is echter dat de meeste adressen in 2021 in de ontwerpfase komen,

 waarna uitvoering zal doorlopen in 2022.

• Praktijkaanpak: In Stedum start de eerste ronde van dit programma met 68 woningen. Ambitie is om de  

adressen via dit versnelde programma dit jaar al in uitvoering te hebben. 

6.4 Overzicht per dorp
In deze paragraaf beschrijven we per dorp wat dit jaar in de planning zit, ook per fase. Dit moet de opgave voor 

2020 per dorp herkenbaar maken. Hierbij kan het voorkomen dat een adres in meerdere fases zit. Bijvoorbeeld in 

zowel opname als beoordeling, als het hele proces nog moet starten. Of zowel in beoordeling als in ontwerp, als 

de beoordeling in de loop van het jaar wordt opgeleverd. Onderstaande tabellen 5 en 6 geven een totaaloverzicht 

van de dorpen in de gemeente Loppersum voor wat betreft uit te voeren opnames en beoordelingen. Een 

toelichting staat in paragraaf 6.3.1 en 6.3.2. 
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Tabel 5: Overzicht planning opnames in 2020 per dorp en per risicoprofiel.

Dorp

Eenum

Garrelsweer

Garsthuizen

Huizinge

Leermens

Loppersum

Middelstum

Oosterwijtwerd

Startenhuizen

Stedum

‘t Zandt

Toornwerd

Westeremden

Westerwijtwerd

Wirdum

Zeerijp

Zijldijk

Totaal

Verhoogd 

risicoprofiel 

 

  5

  6

  2

  5

  8

  2

  12

  8

 

  17

  2

  1

  5

  7

  15

  2

 

  97

Licht 

verhoogd 

risicoprofiel 

  23

  26

  30

  2

  32

  3

  20

  22

  2

  14

  2

  1

  90

 

  86

  5

 

  358

Normaal 

risicoprofiel

  

  

  17

  2

  1

  17

  1

  6

  2

 

  13

 

  1

 

 

  45

  15

  1

  121

Reeds 

opgenomen28) 

  

  8

  226

  4

  5

  48

  1251

  602

  22

 

  170

  353

  5

  20

  8

  110

  210

  13

  3055

Nog niet 

in opname 

  

  23

  2

  64

  55

  14

  27

  523

  41

  8

  253

  19

  23

  80

  40

  0

  1

  104

  1277

Totaal

  

  

  59

  277

  102

  68

  119

  1284

  1163

  95

  10

  467

  376

  31

  195

  55

  256

  233

  118

  4908

Opname in 2020

28) Het aantal in de kolom ‘Reeds opgenomen’ is hoger dan in het dashboard, omdat hier 22 adressen worden meegerekend die niet zijn 

 opgenomen, maar waar geen opname meer nodig is. Het gaat om gebouwen die zijn gesloopt, al in een sloop-nieuwbouwtraject zitten, 

 of waarvan al een versterkingsadvies beschikbaar is (bijvoorbeeld bij rijwoningen). 

29) Het aantal in de kolom ‘Reeds beoordeeld’ is hoger dan in het dashboard, omdat hier alle gesloopte panden zijn meegeteld. 

 Deze adressen hoeven geen beoordeling meer te krijgen en hoeven dus niet te worden meegeteld in de opgave die nog rest.

Tabel 6: Overzicht planning beoordelingen per dorp en per risicoprofiel.

Dorp

Eenum

Garrelsweer

Garsthuizen

Huizinge

Leermens

Loppersum

Middelstum

Oosterwijtwerd

Startenhuizen

Stedum

‘t Zandt

Toornwerd

Westeremden

Westerwijtwerd

Wirdum

Zeerijp

Zijldijk

Totaal

Verhoogd 

risico-

profiel

 6

 36

 4

 5

 35

 17

 15

 27

 

 45

 10

 1

 11

 7

 78

 21

 1

 319

Licht 

verhoogd 

risicoprofiel 

   

  121

 

 

  41

  60

 

 

 

  55

  22

 

  2

 

  60

  62

 

  423

Normaal 

risico-

profiel

  

  52

  2

  1

  21

  8

  9

  1

 

  26

  2

  1

 

 

  24

  20

  2

  169

Reeds 

beoordeeld
29) 

  6

  44

  2

  4

  6

  916

  412

  1

 

  60

  244

  3

  12

  7

  37

  22

  10

  1786

Beoor-

deling in 

2021

  25

  21

  35

  4

  4

  16

  89

  28

  2

  30

  4

  2

  98

  5

  51

  108

  1

  523

Nog niet 

in beoor-

deling

  22

  3

  59

  54

  12

  267

  638

  38

  8

  251

  94

  24

  72

  36

  6

  0

  104

  1688

Totaal

  

  

  59

  277

  102

  68

  119

  1284

  1163

  95

  10

  467

  376

  31

  195

  55

  256

  233

  118

  4908

Beoordeling in 2020
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6.4.1 Eenum
In Eenum heeft de helft van het dorp een (licht) verhoogd risicoprofiel, waarvan de meeste licht verhoogd.  

Daarom heeft dit dorp een hogere prioriteit, hetgeen betekent dat we alle woningen in het dorp binnen afzienbare 

termijn willen laten beoordelen. Tot op heden is er in Eenum nog niet veel gebeurd in het versterkingsprogramma; 

vier adressen uit het programma Eigen Initiatief zitten inmiddels in de ontwerpfase, twee adressen met een 

verhoogd risicoprofiel zullen daar in de loop van 2020 ook mee starten. 

De adressen met een licht verhoogd risicoprofiel zijn begin 2020 in opdracht gegeven voor opname. De 

beoordelingen hiervan verwachten we in 2021. De adressen met een normaal risicoprofiel zijn nog niet ingepland 

voor opname en beoordeling. De wens bestaat om de beoordelingen ook in 2021 te laten uitvoeren, maar dit is 

nog onzeker in verband met de beperkte beoordelingscapaciteit.

Concreet betekent dit voor Eenum:

6.4.2 Garrelsweer
In 2018 zijn de meeste adressen in Garrelsweer opgenomen. Door het hoge aantal adressen met een (licht) ver-

hoogd risicoprofiel (ruim 70%) heeft dit dorp een hoge prioriteit. Dit betekent dat alle adressen in de dorpskern 

dit jaar in opdracht worden gegeven voor beoordeling. De resultaten van de beoordelingen van de adressen met 

een verhoogd risicoprofiel uit het Plan van aanpak 2019 verwachten we in de eerste helft van 2020. De adressen 

met een licht verhoogd risicoprofiel en de adressen met normaal risicoprofiel binnen de gebiedsclusters worden 

eveneens in 2020 beoordeeld.30) Om de dorpskern af te ronden zijn er twee nieuwe clusters gemaakt: 

Garrelsweer West en Ockingeheemlaan Zuid. Daarnaast worden ook enkele ‘overblijvende’ adressen aan de 

oostkant van het dorp in opdracht gezet voor beoordeling. De resterende adressen in het buitengebied worden in 

2021 beoordeeld. De gebiedsclusters zijn weergegeven in tabel 7 en kaart 1.

Verder is de versterking van het dorpshuis in uitvoering en zijn er vier adressen die vallen onder het programma 

Heft in Eigen Hand/Eigen Initiatief, deze gaan richting uitvoering. Vanwege de impact van de versterkingsoperatie 

op het dorp is er overleg met dorpsbelangen over de voortgang van de versterkingsopgave.

14%

44%

42%
Verhoogd risicoprofiel 

Licht verhoogd risicoprofiel 

Normaal risicoprofiel 

Eenum

Beoordeling 

in 2020

  6

 

Beoordeling 

in 2021  

  25

Reeds 

beoordeeld 

  6

Nog niet in 

beoordeling 

  22

Totaal

  

  59

30) Het is mogelijk dat een aantal beoordelingen in 2021 worden opgeleverd en niet in 2020.
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21%

51%

28%
Verhoogd risicoprofiel 

Licht verhoogd risicoprofiel 

Normaal risicoprofiel 

Garrelsweer

Gebiedsclusters Garrelsweer

Bovendijks/Ockingeheemlaan

Damsterdiep Noord

Damsterdiep Zuid

Garrelsweer West

Ockingeheemlaan Zuid

 

Aantal adressen31)   

  44

  43

  56

  32

  14

Nieuw cluster

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Beoordeling 

in 2020

  209

 

Beoordeling 

in 2021  

  21

Reeds 

beoordeeld 

  44

Nog niet in 

beoordeling 

  3

Totaal

  

  277

31) Adressen uit ‘oude’ programma’s zoals Eigen Initiatief of Heft in Eigen Hand zijn niet meegerekend.

Tabel 7: Gebiedsclusters in Garrelsweer.

0 100 20050
Meter

G a r r e l s w e e rG a r r e l s w e e r ±

Legenda
Damsterdiep Noord

Damsterdiep Zuid

Garrelsweer West

Ockingeheemlaan Zuid

Bovendijks / Ockingeheemlaan (2019)

Date: 26-3-2020

Kaart 1: Gebiedsclusters in Garrelsweer. De gebouwen buiten de clusters volgen hun eigen traject. 

(zie bijlage 4 voor een grotere versie).

Concreet betekent dit voor Garrelsweer:
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6.4.3 Garsthuizen
In Garsthuizen staan enkele gebouwen met een verhoogd risicoprofiel. Deze zijn afgelopen jaar opgenomen en 

kunnen in de loop van 2020 een beoordeling verwachten. De gebouwen met een licht verhoogd risicoprofiel 

worden dit jaar opgenomen. Een beoordeling moet dan in 2021 volgen. Een planning voor de adressen met een 

normaal risicoprofiel is nog niet beschikbaar. Beoordeling zal in elk geval niet voor 2022 plaats kunnen vinden 

vanwege de beperkte beoordelingscapaciteit. 

Concreet betekent dit voor Garsthuizen:

6.4.4 Huizinge
In Huizinge heeft de overgrote meerderheid van de adressen een normaal risicoprofiel. Dat betekent dat dit dorp 

een lagere prioriteit heeft gekregen in de versterkingsoperatie. De adressen met een verhoogd risicoprofiel zijn 

afgelopen jaar opgenomen en worden dit jaar beoordeeld. De ontwerpfase voor deze adressen moet ook in 2020 

starten. De adressen met een licht verhoogd risicoprofiel worden begin 2020 opgenomen. De beoordelingen 

moeten in 2021 plaatsvinden. De adressen met een normaal risicoprofiel worden in 2020 en 2021 niet ingepland 

voor opname en beoordeling. Er is één adres dat meedoet met het programma Eigen Initiatief, deze gaat van de 

ontwerpfase richting uitvoering.

4%

35%

61%

Verhoogd risicoprofiel 

Licht verhoogd risicoprofiel 

Normaal risicoprofiel 

Garsthuizen

Beoordeling 

in 2020

  6

Beoordeling 

in 2021  

  35

Reeds 

beoordeeld 

  2

Nog niet in 

beoordeling 

  59

Totaal

  

  102

9%

 6%

85%

Verhoogd risicoprofiel 

Licht verhoogd risicoprofiel 

Normaal risicoprofiel 

 Huizinge
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Concreet betekent dit voor Huizinge:

6.4.5 Leermens
Ook het dorp Leermens heeft een hoge prioriteit, omdat 70% van het aantal adressen een (licht) verhoogd 

risicoprofiel heeft. Daarom gaan we in Leermens uit van de dorpsgerichte benadering, waarbij alle adressen in de 

dorpskern in 2020 worden beoordeeld. Hiervoor is een tweede gebiedscluster aangewezen: Leermens Oost (zie 

tabel 8 en kaart 2). Als prioritering op basis van de HRA strikt zou worden gehanteerd, dan zou dat tot gevolg 

hebben gehad dat negen adressen in de dorpskern met een normaal risicoprofiel voorlopig geen beoordeling 

zouden krijgen. Dat vinden wij maatschappelijk en uitvoeringstechnisch niet verantwoord.

Tot 2019 hebben in Leermens nauwelijks opnames plaats gevonden. Op grond van het Plan van aanpak 2019 zijn 

de 23 adressen met een verhoogd risicoprofiel als eerste opgenomen. Hiervan verwachten we medio 2020 de be-

oordelingen. Uit de HRA 2019 zijn veertien nieuwe adressen met verhoogd risicoprofiel naar voren gekomen. Deze 

worden tegelijkertijd met de andere adressen in beide gebiedsclusters opgepakt voor opname en beoordeling. Dit 

moet in 2020 plaatsvinden, al zal een deel van de beoordelingen waarschijnlijk in 2021 worden afgerond.

Tabel 8: Gebiedsclusters in Leermens

Concreet betekent dit voor Leermens:

Beoordeling 

in 2020

  6

Beoordeling 

in 2021  

  35

Reeds 

beoordeeld 

  2

Nog niet in 

beoordeling 

  59

Totaal

  

  102

Gebiedscluster

Leermens Oost

Leermens West

Aantal adressen32)   

  56  

  23

  

30% 31%

39%

Verhoogd risicoprofiel 

Licht verhoogd risicoprofiel 

Normaal risicoprofiel 

Leermens

Beoordeling 

in 2020

  97

Beoordeling 

in 2021  

  4

Reeds 

beoordeeld 

  6

Nog niet in 

beoordeling 

  12

Totaal

  

  119

32) Adressen uit ‘oude’ programma’s zoals Eigen Initiatief of Heft in Eigen Hand zijn niet meegerekend.
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0 50 10025
Meter

L e e r m e n sL e e r m e n s ±

Legenda
Leermens (oost)

Leermens (west)

Date: 26-3-2020

6.4.6 Loppersum 
In het dorp Loppersum zijn vrijwel alle gebouwen opgenomen. Er zijn relatief weinig adressen met een 

verhoogd risicoprofiel. Hiervan vallen de meeste bovendien onder batch 1.467, die nu van de ontwerpfase 

richting de uitvoeringsfase gaan. Van zestien adressen verwachten we dit jaar de beoordeling. In 2020 gaan 

veel woningen in uitvoering: 90 particuliere woningen, deels gelegen in Loppersum Noord (Badweg, 

Duursumerweg) en Deelgebied 2 (Zeedijken, Fivelstraat, Delfstraat en Ter Muyden). De tijdelijke huisvesting 

in het dorp is hiervoor onlangs uitgebreid. Daarnaast levert woningcorporatie Wierden en Borgen in het 

voorjaar tien nieuwe woningen op aan de Badweg oostzijde en wordt in 2020 gestart met de eerste fase van 

een sloop-nieuwbouwproject van 40 woningen aan de Badweg/Duursumerweg (Loppersum Noord).

In het centrum van de dorpskern en aangrenzende wijken liggen relatief veel adressen met een licht 

verhoogd risicoprofiel, hiervan vallen 40 adressen in de batch 1.581. De eigenaren van deze adressen hebben 

eind 2019 een versterkingsadvies ontvangen, begin 2020 zijn de scenariogesprekken gevoerd. De adressen 

uit de batch 1.581 met een normaal risicoprofiel (234 adressen) hebben eind 2019 een brief ontvangen met 

de toezegging dat het liggende versterkingsadvies uitgevoerd kan worden. In het tweede kwartaal van 2020 

wordt met hen het proces verder opgepakt, waarbij uitvoering via de Bouwimpuls tot de mogelijkheden 

behoort. Hiermee komt de hele groep 1.581 in de ontwerpfase terecht. 

Het Project Winkelcentrum aan de Hogestraat, Lagestraat en Nieuwstraat neemt een aparte positie in (zie 

paragraaf 4.2.5). Dit geldt eveneens voor het sportcluster aan de Bosweg, waar het ijsbaangebouw dit jaar als 

laatste een beoordeling krijgt. Van de overige 60 adressen met een licht verhoogd risicoprofiel uit het Plan 

van aanpak 2019 verwachten we eveneens dit jaar de beoordelingen.

De adressen met een normaal risicoprofiel die niet in de batches 1.467 of 1.581 zitten, worden dit jaar nog 

niet beoordeeld. Hierop zijn enkele individuele uitzonderingen gemaakt. De brandweerkazerne, het ijsbaan-

gebouw, twee adressen met stutten en vier adressen binnen het VBS-programma worden wel beoordeeld.

Naast het reguliere programma wordt ook verder gewerkt aan de planvorming rond Wiemersheerd en het 

dorpshuis. Bij de gemeentewerf aan de Badweg start in de loop van het jaar de uitvoeringsfase: het gebouw 

wordt gesaneerd en versterkt, een klein gedeelte wordt gesloopt. Hotel & Spa Spoorzicht wordt daarnaast 

deels versterkt en deels nieuw gebouwd. Volgens de laatste planning start de uitvoering in het najaar van 

2020.

Kaart 2: Gebiedsclusters in Leermens (zie bijlage 4 voor een grotere versie).



33

Plan van aanpak 2020 - Versterkingsopgave gemeente Loppersum

Concreet betekent dit voor het dorp Loppersum:

6.4.7 Middelstum
In Middelstum zijn in de afgelopen jaren een flink aantal huurwoningen versterkt, met name aan de zuidwestkant 

van het dorp. 21 woningen zitten in het programma Heft in Eigen Hand of Eigen Initiatief, waarvan één is 

opgeleverd. De rest gaat in 2020 of 2021 in uitvoering. Aparte aandacht is er voor de zorggebouwen in 

Middelstum, zoals Hippolytushoes en Fraamborg (zie ook paragraaf 4.2.4). 

Verder zijn er opnames gedaan vanuit de reguliere programma’s (batch 1.581, batch 3.260 en batch Jaar 2018). 

Het grootste deel van Middelstum is echter nog niet opgenomen, ook omdat er veel adressen zijn met een normaal 

risicoprofiel. Voor deze groep is er in elk geval tot 2022 geen zicht op een beoordeling.

Eind 2019 is besloten dat alle 160 adressen binnen batch 1.581 naar uitvoering kunnen op basis van het liggende 

versterkingsadvies. Hierover worden de eigenaren in het voorjaar van 2020 nader geïnformeerd. Uitvoering van 

de versterking via de Bouwimpuls behoort hierbij tot de mogelijkheden, al staat ook het reguliere traject via de 

NCG gewoon open. Speciale aandacht is er voor 25 identieke rijwoningen aan de zuidkant van het dorp, waarvan 

momenteel vijf woningen worden nieuwgebouwd vanuit het programma Eigen Initiatief. De realisatiefase van de 

overige twintig woningen wordt met prioriteit opgepakt.

In 2020 verwachten we de beoordelingen van adressen met een verhoogd risicoprofiel. Deze kunnen daarna 

richting de ontwerpfase. Hier zijn ook een aantal bijzondere adressen aan toegevoegd: de brandweerkazerne, 

het gezondheidscentrum, tennisclub Mentheda, tafeltennisvereniging Midstars en zalencentrum Vita Nova. De 

beoordeling van de adressen met een licht verhoogd risicoprofiel zijn ingepland voor 2021. De opnames van deze 

gebouwen vindt wel dit jaar plaats. 

66%

8%

26%
Verhoogd risicoprofiel 

Licht verhoogd risicoprofiel 

Normaal risicoprofiel 

Loppersum

Beoordeling 

in 2020

  85

Beoordeling 

in 2021  

  16

Reeds 

beoordeeld 

  916

Nog niet in 

beoordeling 

  267

Totaal

  

  1284
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77%

3%

20%

Verhoogd risicoprofiel 

Licht verhoogd risicoprofiel 

Normaal risicoprofiel 

Middelstum

Beoordeling 

in 2020

  24

Beoordeling 

in 2021  

  89

Reeds 

beoordeeld 

  412

Nog niet in 

beoordeling 

  638

Totaal

  

  1163

Concreet betekent dit voor Middelstum:

6.4.8 Oosterwijtwerd
Meer dan de helft van de adressen in Oosterwijtwerd heeft een (licht) verhoogd risicoprofiel. Daarom heeft ook 

dit dorp een hogere prioriteit gekregen. Dit betekent dat we alle adressen in het dorp binnen twee jaar willen 

beoordelen. Oosterwijtwerd is niet eerder opgenomen in de gebiedsgerichte aanpak van de NCG en er zijn daarom 

tot en met 2018 nauwelijks opnames gedaan. 

Op basis van het Plan van aanpak 2019 zijn negentien adressen met een verhoogd risicoprofiel in 2019 

opgenomen. We verwachten de resultaten van de beoordelingen medio 2020. Acht adressen met een ‘nieuw’ 

verhoogd risicoprofiel worden eveneens in opdracht gezet voor 2020. 

De adressen met een licht verhoogd risicoprofiel zijn begin 2020 weggezet voor opname. De beoordelingen 

hiervan verwachten we in 2021. Het streven is om de adressen met een normaal risicoprofiel ook in 2021 in te 

plannen, maar dit is afhankelijk van de beschikbare beoordelingscapaciteit en die is momenteel nog niet duidelijk. 

28%

42%

30%

Verhoogd risicoprofiel 

Licht verhoogd risicoprofiel 

Normaal risicoprofiel 

Oosterwijtwerd
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Beoordeling 

in 2020

  28

Beoordeling 

in 2021  

  28

Reeds 

beoordeeld 

  1

Nog niet in 

beoordeling 

  38

Totaal

  

  95

Concreet betekent dit voor Oosterwijtwerd:

6.4.9 Startenhuizen (deel Loppersum)

Startenhuizen bestaat uit tien adressen in het gedeelte dat in de gemeente Loppersum ligt.33) Er zijn nog geen 

opnames uitgevoerd. De twee adressen met een licht verhoogd risicoprofiel worden in 2020 opgenomen en in 

2021 beoordeeld. De adressen met een normaal risicoprofiel worden nog niet ingepland voor opname en 

beoordeling. Zodra dit wel het geval is, zal dat in samenhang met het aangrenzende Garsthuizen gebeuren.

80%

20%

Verhoogd risicoprofiel 

Licht verhoogd risicoprofiel 

Normaal risicoprofiel 

Startenhuizen

Beoordeling 

in 2020

  

Beoordeling 

in 2021  

  2

Reeds 

beoordeeld 

  

Nog niet in 

beoordeling 

  8

Totaal

  

  10

Concreet betekent dit voor Startenhuizen:

33) In het Plan van aanpak 2019 stond per abuis een aantal van 11 adressen vermeld. Door een administratieve fout werd een adres 

 in de toenmalige gemeente Eemsmond meegerekend. Dit is naderhand gecorrigeerd.

6.4.10 Stedum
In Stedum staan 36 woningen die onder ‘batch 1.581’ vallen. De versterking van deze woningen kan worden uit-

gevoerd conform het liggende versterkingsadvies. Bij een klein aantal woningen uit deze groep met een verhoogd 

risicoprofiel is de ontwerpfase al begonnen. De uitvoering zal naar verwachting in 2021 van start gaan. De overige 

adressen binnen deze batch worden dit jaar opgepakt, waarbij ook uitvoering via de Bouwimpuls een optie is. 

Hierbij willen we nadrukkelijk kijken naar een gebiedsgerichte aanpak. Om deze reden is vorig jaar het gebieds-

cluster Nittersum aangewezen (zie kaart 3). Dit cluster kent adressen uit diverse programma’s. Gezien de ruimte-

lijke samenhang en de ontwikkeling van dit hele gebied, heeft een gebiedsgerichte aanpak de voorkeur. Bij tien 

adressen die nog niet in opdracht waren gezet voor beoordeling, is dat inmiddels gebeurd. 

Het aantal adressen met een (licht) verhoogd risico is redelijk beperkt in Stedum, al kwamen daar via de HRA 

2019 een aantal rijwoningen, twee-onder-een-kappers en boerderijen in het buitengebied bij. Om de seriematige 

bouw in het dorp snel op te pakken, zijn 68 adressen geselecteerd om mee te doen met de nieuwe Praktijkaanpak 

(zie paragraaf 3.1 en kaart 4). Een aanzienlijk deel hiervan heeft een licht verhoogd risicoprofiel gekregen in de 

HRA 2019. 
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Overigens is het mogelijk dat er nog enkele kleine wijzigingen in de adreslijst plaatsvinden, mocht blijken dat 

een handvol adressen beter in de aanpak van de Bouwimpuls kunnen worden opgenomen. 

Verder zijn er vier adressen die vallen onder het programma Heft in Eigen Hand/Eigen Initiatief. Deze gaan 

richting uitvoering, hetzij in 2020 dan wel in 2021.

64%

12%

24%

Verhoogd risicoprofiel 

Licht verhoogd risicoprofiel 

Normaal risicoprofiel 

Stedum

Beoordeling 

in 2020

  126

Beoordeling 

in 2021  

  30

Reeds 

beoordeeld 

  60

Nog niet in 

beoordeling 

  251

Totaal

  

  467

Concreet betekent dit voor Stedum:

Kaart 3: Gebiedscluster Nittersum (2019). De adressen zitten in verschillende programma’s 

en hebben verschillende risicoprofielen.
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Kaart 4: Praktijkaanpak in Stedum. Er kunnen nog enkele kleine wijzigingen plaatsvinden.

6.4.11 Toornwerd

In het kleine dorp Toornwerd is nog niet programmatisch geïnspecteerd door de NCG. Het aantal adressen met 

een (licht) verhoogd risico is minimaal. Op grond van het Plan van aanpak 2019 zijn de twee adressen met een 

licht verhoogd risicoprofiel begin 2020 opgenomen. Eén adres heeft in de HRA 2019 een verhoogd risicoprofiel 

gekregen. Deze wordt in 2020 beoordeeld. De adressen met een normaal risicoprofiel worden in 2020 niet 

ingepland voor opname. Er zijn drie adressen die meedoen met het programma Heft in Eigen Hand of Eigen 

Initiatief, de versterking van deze woningen zal in 2020 of 2021 naar verwachting worden uitgevoerd.

90%

7%
3%

Verhoogd risicoprofiel 

Licht verhoogd risicoprofiel 

Normaal risicoprofiel 

Toornwerd

Beoordeling 

in 2020

  2

Beoordeling 

in 2021  

  2

Reeds 

beoordeeld 

  3

Nog niet in 

beoordeling 

  24

Totaal

  

  31

Concreet betekent dit voor Toornwerd:
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6.4.12 Westeremden

Het aantal adressen met een verhoogd risicoprofiel is beperkt in Westeremden. Wel is er een aanzienlijk aantal 

gebouwen met een licht verhoogd risicoprofiel. Daarmee heeft Westeremden als dorp meer prioriteit gekregen 

dan dorpen met een laag percentage (licht) verhoogd risicoprofiel, maar minder dan dorpen met veel verhoogde 

risicoprofielen. Het streven is en blijft om Westeremden als geheel op een samenhangende wijze op te pakken 

binnen het versterkingsprogramma.

Tot 2019 was er geen sprake van een gebiedsgerichte aanpak door de NCG, dit betekent dat er tot dan toe 

nauwelijks opnames waren verricht. Wel worden zeven woningen die meedoen met de programma’s Heft in Eigen 

Hand of Eigen Initiatief versterkt of er vindt sloop-nieuwbouw plaats.

In 2019 zijn zeven adressen met een verhoogd risicoprofiel opgenomen, de resultaten van de beoordelingen 

worden medio 2020 verwacht. Vier adressen die vanuit de HRA 2019 een verhoogd risicoprofiel hebben gekregen, 

zijn in opdracht gegeven voor beoordeling. De adressen met een licht verhoogd risicoprofiel zijn begin 2020 in 

opdracht gegeven voor opname. De beoordelingen van deze adressen zijn voor nu gepland in 2021. 

Aangezien een groot percentage van de woningen op de wierde een (licht) verhoogd risicoprofiel heeft, is hier 

vorig jaar een gebiedscluster aangewezen. Vanwege het gebrek aan beoordelingscapaciteit is hier echter nog niet 

gestart. 

Helaas kunnen we geen duidelijkheid geven over het moment waarop de woningen met een normaal risicoprofiel 

in het reguliere traject kunnen worden opgepakt. We hebben Westeremden echter nadrukkelijk in beeld om als 

eerste dorp voor te dragen voor een vervolg van het programma Praktijkaanpak. Daarbij zouden ook woningen met 

een normaal risicoprofiel gebiedsgericht moeten worden meegenomen. Het is evenwel nog niet 

duidelijk wanneer een nieuwe ronde van de Praktijkaanpak start en ook niet wat de voorwaarden zijn, bijvoorbeeld 

op technisch gebied. Om deze redenen kunnen we hierover op dit moment helaas geen definitieve duidelijkheid 

geven.

54%

7%

39% Verhoogd risicoprofiel 

Licht verhoogd risicoprofiel 

Normaal risicoprofiel 

Westeremden

Beoordeling 

in 2020

  13

Beoordeling 

in 2021  

  98

Reeds 

beoordeeld 

  12

Nog niet in 

beoordeling 

  72

Totaal

  

  195

Concreet betekent dit voor Westeremden:
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6.4.13 Westerwijtwerd

In Westerwijtwerd is nog niet programmatisch geïnspecteerd. Ook is het aantal adressen met een (licht) verhoogd 

risico beperkt. Uit de HRA 2018 kwamen geen adressen met een verhoogd risicoprofiel naar voren. Er zijn vorig 

jaar dus geen opnames gedaan. De HRA 2019 wees echter wel acht adressen aan met een verhoogd risicoprofiel, 

bij één adres is de versterking al voltooid. De zeven resterende adressen worden dit jaar opgenomen en 

beoordeeld. Het gaat hierbij met name om boerderijen in het buitengebied.

De adressen met een licht verhoogd risicoprofiel worden in 2020 opgenomen en in 2021 beoordeeld. De adressen 

met een normaal risicoprofiel worden in 2020 niet ingepland voor opname en beoordeling. Er zijn daarnaast vier 

adressen die meedoen met het programma Heft in Eigen Hand of Eigen Initiatief. Deze volgen hun eigen planning 

en zitten in de ontwerp- of uitvoeringsfase.

76%

15%

9% Verhoogd risicoprofiel 

Licht verhoogd risicoprofiel 

Normaal risicoprofiel 

Westerwijtwerd

Beoordeling 

in 2020

  7

Beoordeling 

in 2021  

  5

Reeds 

beoordeeld 

  7

Nog niet in 

beoordeling 

  36

Totaal

  

  55

Concreet betekent dit voor Westerwijtwerd:

6.4.14 Wirdum

In Wirdum heeft 80% van de adressen een (licht) verhoogd risicoprofiel. Daarom is vorig jaar aan Wirdum een 

hoge prioriteit toegekend en is er gekozen voor een dorpsgerichte aanpak. Dit betekent dat alle adressen in het 

dorp worden beoordeeld. Om dit gestructureerd aan te pakken is het dorp in gebiedsclusters ingedeeld. 

Op grond van het Plan van aanpak 2019 zijn de adressen met een verhoogd risicoprofiel vorig jaar opgenomen. De 

beoordelingen verwachten we in de eerste helft van 2020. De resterende adressen krijgen in de loop van 2020 een 

opname, waarna beoordeling in 2020 of 2021 zal volgen. Bij het samenstellen van de gebiedsclusters is rekening 

gehouden met risicoprofielen. Clusters met hogere percentages (licht) verhoogd risicoprofiel zijn eerder 

geprioriteerd. De clusters worden weergegeven in tabel 9 en kaart 5. Gebouwen met een verhoogd risicoprofiel 

krijgen dit jaar een beoordeling, ongeacht het gebiedscluster.

Het dorpshuis en 21 adressen die onder de programma’s Heft in Eigen Hand en Eigen Initiatief vallen, worden in 

2020 en 2021 uitgevoerd. Ook als deze zich in een gebiedscluster bevinden. Dit heeft al impact op het wierdedorp. 

Daarom vindt er sinds 2019 regelmatig overleg plaats met dorpsbelangen en de betrokkenen over de bereikbaar-

heid, veiligheid en leefbaarheid van het dorp (BLVC).
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20%

37%

43%

Verhoogd risicoprofiel 

Licht verhoogd risicoprofiel 

Normaal risicoprofiel 

Wirdum:

Beoordeling 

in 2020

  162

Beoordeling 

in 2021  

  51

Reeds 

beoordeeld 

  37

Nog niet in 

beoordeling 

  6

Totaal

  

  256

Concreet betekent dit voor Wirdum:

Gebiedsclusters Wirdum

Rijksweg

Siebo T. Haanstraat

Stadsweg

Wierde Oost

Wirdumerdraai

Wirdumerweg

Wirdumerweg/Fromaweg (PvA 2019)

Aantal adressen34)   

  10

  14

  21

  61

  14

  29

  31

Beoordeling in jaar

2020

2021

2021

2020

2021

2020

2020

Tabel 9: Gebiedsclusters in Wirdum. Adressen die al een beoordeling hebben, zijn niet meegeteld.

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-
0 125 25062,5

Meter

W i r d u mW i r d u m ±

Legenda
Rijksweg

Stadsweg

Wierde Oost

Wirdumerweg / Fromaweg (2019)

Siebo T. Haanstraat

Wirdumerdraai

Wirdumerweg

Date: 27-3-2020

Kaart 5: Gebiedsclusters in Wirdum. De gebouwen buiten de clusters volgen hun eigen traject. (grotere versie in bijlage 4).

34) Adressen uit ‘oude’ programma’s zoals Eigen Initiatief of Heft in Eigen Hand zijn niet meegerekend.
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6.4.15 ‘t Zandt

In ‘t Zandt is een vergelijkbare situatie als in het dorp Loppersum; vrijwel alle gebouwen zijn opgenomen via 

verschillende programma’s en batches. Het aantal adressen met een (licht) verhoogd risicoprofiel is evenwel 

gering. De beoordeling van deze 33 adressen verwachten we medio 2020. 

In 2020 gaan de adressen uit batch 1.467 in uitvoering. Het betreft onder andere woningen aan de Hink 

Oostingstraat, Karshof, Molenweg, Oostersingel, Oosterstraat en Tuinbouwstraat. Er vindt veel sloop-nieuwbouw 

plaats. De tijdelijke huisvesting voor deze projecten is onlangs gerealiseerd aan de Hink Oostingstraat. Ook de 

zeven adressen uit het programma Heft in Eigen Hand/Eigen initiatief gaan in uitvoering met ieder een individuele 

planning. 

Verder hebben de eigenaren van de 80 adressen uit batch 1.581 eind 2019 gehoord dat het liggende versterkings-

advies kan worden uitgevoerd. Het gaat onder andere om woningen aan de Hoofdstraat, Kerklaan, Lissebonsepad, 

Molenweg, Oostersingel, Oosterstraat en Zijldijksterweg. Na de scenariokeuze (versterken of sloop-nieuwbouw) 

kan het ontwerpproces nog dit jaar worden opgestart. Uitvoering van versterking kan plaatsvinden via het 

versnelde Bouwimpuls programma als de eigenaren dat willen. De adressen uit de batches 1.467 en 1.581 samen 

beslaan meer dan de helft van het dorp. Mede hiervoor is een klankbordgroep opgericht met inwoners van het 

dorp die bijeenkomt om de voortgang, maar ook de bereikbaarheid en leefbaarheid (BLVC) in het dorp te 

bespreken. 

De nieuwbouw van de school in ‘t Zandt is begin 2020 gestart en de school zal in de loop van 2020 worden 

opgeleverd. De gymzaal wordt bouwkundig versterkt, hiervoor is nog geen planning beschikbaar. Gesprekken over 

verplaatsing en versterking van het dorpshuis worden momenteel nog gevoerd. Mogelijk verhuist het dorpshuis 

naar het centrum van het dorp, waar twee monumentale gebouwen al jaren leeg staan. Naast deze locatie bouwt 

woningcorporatie Marenland dit jaar tien nieuwe levensloopbestendige seniorenwoningen.

73%

10%

17% Verhoogd risicoprofiel 

Licht verhoogd risicoprofiel 

Normaal risicoprofiel 

‘t Zandt

Beoordeling 

in 2020

  34

Beoordeling 

in 2021  

  4

Reeds 

beoordeeld 

  244

Nog niet in 

beoordeling 

  94

Totaal

  

  376

Concreet betekent dit voor ‘t Zandt:
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6.4.16 Zeerijp

Na de zware beving in januari 2018 is het hele dorp Zeerijp, na toezeggingen van de minister van EZK, in datzelfde 

jaar met spoed geïnspecteerd. Via de HRA-methode kreeg Zeerijp echter een lagere prioriteit. Slechts een klein 

percentage van de adressen heeft een verhoogd risicoprofiel (12%). De helft hiervan is reeds opgenomen in een 

sloop-nieuwbouwtraject waarover afspraken zijn gemaakt. De resterende adressen met een verhoogd risicoprofiel, 

met name in het buitengebied, zijn in 2019 in opdracht gegeven voor beoordeling. We verwachten de resultaten 

hiervan in de eerste helft van 2020. 

Op basis van het Plan van aanpak 2019 zijn de adressen met een licht verhoogd risicoprofiel en de adressen 

binnen het gebiedscluster in opdracht gegeven. Hier worden zeven adressen met een normaal risicoprofiel aan 

toegevoegd omdat deze ‘ingeklemd’ liggen tussen adressen met een hoger risicoprofiel. De voetbalkantine wordt 

eveneens in opdracht gegeven voor beoordeling. De resultaten van deze beoordelingen verwachten we eind 2020, 

begin 2021.

Gezien de impact van de beving in 2018 en de toezeggingen die daarna door de NCG en het ministerie zijn gedaan, 

wil de gemeente Loppersum dat alle adressen in Zeerijp uiterlijk 2021 zijn weggezet voor een beoordeling. Op die 

manier kan er een coherente aanpak binnen het dorp plaatsvinden en wordt recht gedaan aan het maatschappelijk 

vraagstuk in dit dorp. Met Dorpsbelangen Zeerijp is periodiek voortgangsoverleg. 

Van de zes adressen binnen Heft in Eigen Hand en Eigen Initiatief is er één gereed. Deze projecten volgen hun 

eigen planning. Het dorpshuis gaat naar verwachting eind 2020 of begin 2021 in uitvoering. Hier zal deels 

versterking en deels sloop-nieuwbouw plaatsvinden. De versterkte school is begin 2020 opgeleverd. 

54%

12%

34%

Verhoogd risicoprofiel 

Licht verhoogd risicoprofiel 

Normaal risicoprofiel 

Zeerijp

Beoordeling 

in 2020

  103

Beoordeling 

in 2021  

  108

Reeds 

beoordeeld 

  22

Nog niet in 

beoordeling 

  0

Totaal

  

  233

Concreet betekent dit voor Zeerijp:
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6.4.17 Zijldijk

In het dorp Zijldijk is nog niet programmatisch geïnspecteerd, wel zijn er vijf huurwoningen versterkt. Het aantal 

adressen met een (licht) verhoogd risicoprofiel is minimaal. Op grond van het Plan van aanpak 2019 is het adres 

met een verhoogd risicoprofiel eind 2019 opgenomen. De beoordeling hiervan verwachten we medio 2020. De 

adressen met een normaal risicoprofiel worden in 2020 niet ingepland voor opname. Er zijn drie adressen die 

meedoen met het programma Heft in Eigen Hand/Eigen Initiatief, die van de ontwerpfase naar de uitvoeringsfase 

gaan in 2020 of 2021.

1%1%

98%

Verhoogd risicoprofiel 

Licht verhoogd risicoprofiel 

Normaal risicoprofiel 

Zijldijk

Beoordeling 

in 2020

  3

Beoordeling 

in 2021  

  1

Reeds 

beoordeeld 

  10

Nog niet in 

beoordeling 

  104

Totaal

  

  118

Concreet betekent dit voor Zijldijk:

Kaart 6: Cluster Zeerijp zoals weergegeven in het Plan van aanpak 2019. De beoordelingen worden eind 2020 verwacht.
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7. Communicatie 

7.1 Uitgangspunten
Inwoners willen weten waar ze aan toe zijn: wanneer gebeurt wat (met mijn woning, mijn wijk, mijn dorp) en wat 

vraagt dat van mij? Een concreet handelingsperspectief voor hun persoonlijke situatie. Niet alleen in plannen met 

ambitie, in uitgeschreven of uitgesproken beloftes, maar vooral in daden. Wij vinden dat onze inwoners hier ook 

recht op hebben; het gaat uiteindelijk om hun woning, hun thuis en hun leefomgeving. De communicatie naar onze 

inwoners is gericht en zo persoonlijk mogelijk. De informatie is dienstverlenend en ondersteunt eigenaren van 

woningen bij het maken van afwegingen over de eventuele versterking van hun woning. Wij werken hierin nauw 

samen met de andere betrokken partijen in de versterkingsopgave, zoals NCG, woningcorporaties en aannemers.

De uitgangspunten voor de gezamenlijke communicatie zijn transparant, toegankelijk, ondubbelzinnig en feitelijk. 

Concreet betekent dit het volgende:

• De boodschap en de verwachtingen zijn realistisch. Wij communiceren áltijd, ook als er niets gebeurt of als iets 

nog niet duidelijk is. Beloofd is beloofd. Wij communiceren open en transparant, ook over eventuele problemen 

en de negatieve gevolgen daarvan.

• De communicatie past bij de situatie van de inwoner. Wij proberen onze communicatie zoveel mogelijk aan te 

passen aan de verschillende situaties waarin inwoners zich bevinden. Zoveel mogelijk in gezamenlijkheid met die 

inwoners. Wij sluiten aan bij wat er in het verleden met onze inwoners is gecommuniceerd. 

 Algemene en brede publiekscommunicatie gebruiken we alleen als dat passend en/of noodzakelijk is.

• ‘Wat merkt de inwoner hiervan?’ Deze vraag stellen wij onszelf bij alles wat er gebeurt. Merken inwoners 

 bijvoorbeeld iets van een beslissing, een planning of werkzaamheden? Dan communiceren wij altijd.

Bovenstaande (strategische) uitgangspunten zijn tegelijkertijd concreet en algemeen. Iedere inwoner heeft zijn 

of haar eigen informatiebehoefte. Het is en blijft een uitdaging om het voor iedereen zo goed mogelijk te doen.

7.2 Rollen en verantwoordelijkheden
Inwoners krijgen in het versterkingsproces te maken met veel verschillende partijen. Het is van belang dat zij 

weten wie deze partijen zijn en bij wie ze wanneer terecht kunnen. Het uitgangspunt is dat inwoners /

huiseigenaren regie hebben en dat de uitvoeringsorganisatie (NCG) in de lead is en eindverantwoordelijk voor 

het resultaat van de communicatie. Voor de gemeente, de NCG, de aannemer(s) en de woningcorporaties 

betekent dit dat er steeds een zorgvuldige afstemming plaats moet vinden over wie, wanneer en wat met

inwoners communiceert. Voor de inwoners moet het áltijd duidelijk zijn wie de afzender is van de communicatie.

Onderstaand overzicht geeft de rollen en doelen in algemene zin weer. Hier zijn ook uitzonderingen op, mogelijk 

is het in de bestaande versterkingsprojecten anders georganiseerd. 

Partij

Inwoner/

huiseigenaar

 

Rol/verantwoordelijkheid 

Heeft regie over de eigen 

woning

Doelen

• is betrokken bij en kent de plannen 

voor zijn/haar eigen woning/straat/

wijk/dorp;

• is in staat goede afwegingen/

 keuzes te maken;

• weet wat er van hem/haar 

 verwacht wordt;

• weet wat hij/zij van de uit-

 voeringsorganisatie en de 

 aannemer kan verwachten;

• heeft het gevoel grip te hebben op 

het versterkingsproces van de eigen 

woning.

Communicatie
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Partij

Gemeente 

Loppersum

Uitvoerings-

organisatie 

(NCG)

Aannemer

Woning-

corporatie

Rol/verantwoordelijkheid

• is opdrachtgever van de 

uitvoeringsorganisatie 

NCG;

• is eindverantwoordelijk 

voor de lokale verster-

king;

• is verantwoordelijk voor 

de lokale randvoorwaar-

den voor de versterking: 

vergunningen, beleid 

enzovoorts.

• is opdrachtgever voor 

aannemers;

• voert de versterkings-

 operatie uit;

• fungeert als eerste 

aanspreekpunt voor 

inwoners over de 

 uitvoering.

• is opdrachtnemer voor 

de versterking;

• voert de versterkings-

 plannen uit.

• voert regie over de 

eigen woningen;

• is het eerste aanspreek-

 punt voor de eigen 

 huurders over het 

 overkoepelende 

 versterkingsplan.

• stemt af met andere 

stakeholders in het 

gebied

Doelen

•  is in staat goede afwegingen en 

 keuzes te maken voor de eigen 

 gemeente; 

• weet wat er door de andere 

 partijen van haar verwacht 

wordt; 

• weet wat zij van de andere 

 partijen mag verwachten; 

• heeft grip op de versterkings-

 operatie binnen de eigen ge-

meente; 

• is in staat de eindverantwoorde-

lijkheid voor de lokale verster-

king te nemen.

• kent de bestuurlijke opdracht 

voor de lokale versterking; 

• kent de lokale randvoorwaarden 

en kan hiermee werken;

• is in staat om op te treden als 

 opdrachtgever voor aannemers;

• kent de situatie op adresniveau 

en is in staat om maatwerk te 

leveren;

• heeft grip op de uitvoering van 

de lokale versterking.

• kent de randvoorwaarden 

 waarbinnen het versterkings-

 advies wordt uitgevoerd; 

• staat in goed contact met 

 inwoner en contactpersoon van 

de NCG;

• weet wat er op adresniveau 

speelt aan relevante informatie 

en anticipeert hierop.

• is betrokken bij en kent het plan 

voor de eigen woningen/straat/

 wijk/dorp;

• is in staat goede afwegingen/

keuzes te maken;

• weet wat er van haar verwacht 

wordt;

• weet wat zij van de uitvoerings-

 organisatie en aannemer mag 

 verwachten;

• heeft het gevoel grip te hebben 

op het versterkingsproces van de 

eigen woningen.

Communicatie

• lokaal Plan van aanpak;

• prioritering;

• vergunningverlening;

• bouwtoezicht; 

• BLVC-plannen;

• locatiebepaling;   

 tijdelijke huisvesting;

• start opname & 

 beoordeling;

• normbesluit;

• individuele afstemming 

bewonerswensen; 

• advies versterkingsbesluit;

• verhuizing naar tijdelijke 

huisvesting;

• start uitvoering;

• verhuizing naar de nieuwe 

of versterkte woning.

• proces: start, doorlooptijd 

en oplevering;

• problemen en vertraging;

• BLVC-plan.

• eigen Plan van aanpak;

• proces.
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7.3 Doelgroepen
In hoofdstuk 4 (Programma’s binnen de gemeente Loppersum) staat uitgebreid beschreven welke programma’s er 

zijn. Uitgangspunt is en blijft dat de communicatie zoveel mogelijk wordt aangepast aan de verschillende situaties 

waarin inwoners zich bevinden. Dit kan afhankelijk zijn van het specifieke programma of batch waarbinnen een 

eigenaar zich bevindt. Ook wordt aangesloten bij wat er in het verleden al met de verschillende doelgroepen is 

gecommuniceerd en blijven we bestaande werkwijzen volgen.

7.4 Communicatiemiddelen
Afhankelijk van de specifieke situatie van de inwoner en zijn/haar handelingsperspectief, kiezen wij een geschikt 

communicatiemiddel. Wij hebben in ieder geval de volgende middelen tot onze beschikking:

• brieven

• nieuwsbrieven (gemeente breed en op projectniveau)

• inloop- en informatiebijeenkomsten

• klankbordgroepen en verkeerscommissies

• versterkingswebsite www.loppersumversterkt.nl

• sociale media

• gemeentelijke advertentie

• ‘veel gestelde vragen’

 

http://www.loppersumversterkt.nl
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8. Risico’s 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste risico’s en aandachtspunten in de uitvoering van de versterkingsopgave 

benoemd.

Impact op inwoners en leefbaarheid dorpen
De versterkingsopgave heeft een grote impact op de inwoners en de dorpen waar versterking plaatsvindt. Zeker 

in de gebieden waar sprake is van grootschalige sloop en nieuwbouw en bewoners voor langere tijd hun woning 

uit moeten. Een belangrijke factor hierbij is betrouwbaarheid en het nakomen van afspraken en toezeggingen. 

De realiteit is dat zaken vaak anders gaan dan vooraf aangegeven. Dat maakt dat inwoners nieuwe uitspraken en 

toezeggingen met argusogen bekijken en weinig vertrouwen hebben in het nakomen ervan. Dit zorgt voor veel 

spanningen bij inwoners en zet de leefbaarheid van dorpen en wijken onder druk. De kaders en uitgangspunten die 

soms per dorp, wijk of straat verschillen, zorgen voor een nog grotere druk. Het streven is om gebieden (dorpen 

of wijken) zoveel mogelijk geclusterd te beoordelen, zodat wordt voorkomen dat er verschillen ontstaan binnen 

gemeenschappen. We kunnen dit echter door de voortdurende verschuivingen in de aanpak en de beperkt  

beschikbare beoordelingscapaciteit niet garanderen.

Er is een grote groep inwoners waarvan de woning volgens de HRA-systematiek een normaal risicoprofiel heeft. 

Deze woningen hebben niet de eerste prioriteit om opgenomen en beoordeeld te worden. De HRA-systematiek is 

een prioriteringsinstrument en geeft geen duidelijkheid over de veiligheid van de woning. Dit betekent concreet 

dat in de komende jaren alle gebouwen in de gemeente Loppersum moeten worden doorgerekend op basis van de 

NPR. Dit is de enige manier om te bepalen of ze aan de veiligheidsnorm voldoen en of versterking nodig is. Gezien 

de beperkte beschikbare capaciteit, realiseren we ons dat dit betekent dat er nog meerjarig onduidelijkheid over 

de veiligheid van woningen zal blijven bestaan. 

In de gemeente Loppersum is een grote groep inwoners die onder de batch 1.581 valt. Deze inwoners hebben een 

lange periode in onzekerheid gezeten over de uitvoering van hun versterkingsadvies. Deze onzekerheid kan effect 

hebben op hun gezondheid en mentale uithoudingsvermogen. Nu bestuurlijk het besluit is genomen om de  

liggende versterkingsadviezen uit te voeren, is het van essentieel belang dat de daadwerkelijke uitvoering geen 

verdere vertraging gaat oplopen. 

Tijdelijke huisvesting 
In 2020 zijn er in de gemeente Loppersum 132 wisselwoningen beschikbaar verdeeld over drie dorpen. Dit lijkt 

vooralsnog genoeg voor de uitvoering van de woningen uit batch 1.467. Echter is op termijn ook op andere  

plekken waarschijnlijk behoefte aan tijdelijke huisvesting. De praktijk leert dat het realiseren van tijdelijke huis-

vesting lang duurt. Daarom is haast geboden en werkt de NCG samen met de gemeente aan oplossingsrichtingen 

voor tijdelijke huisvesting. Hierbij worden diverse oplossingen onderzocht en alternatieve arrangementen  

uitgewerkt, zoals het inzetten van woningcorporatiebezit en het toekennen van een vergoeding waarmee  

bewoners eigen invulling kunnen geven aan tijdelijke huisvesting.

Uitvoeringscapaciteit
De beperkte beoordelingscapaciteit is bepalend voor de reikwijdte van dit lokaal Plan van aanpak. Maar er zijn 

meer plekken waar capaciteit een knelpunt kan zijn. Zo is de organisatorische capaciteit bij de NCG mogelijk een 

knelpunt zolang vacatures voor projectmanagers en bewonersbegeleiders niet worden ingevuld. Daarnaast wordt 

met het grote aantal planvormingstrajecten steeds meer gevraagd van de gemeentelijke organisatie. Door de NCG 

wordt bekeken of en op welke wijze gemeenten ondersteund kunnen worden in onder andere het vergunning-

verleningsproces. En ook de uitvoering van projecten staat onder druk in de huidige markt voor aannemers.

Uitwerking Tijdelijke Wet Groningen
Onderdelen van de aanvulling op de Tijdelijke Wet Groningen ten behoeve van versterken, worden in lagere 

regelgeving verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Er zal op initiatief van de regio een proces ingericht worden 

om meer duidelijkheid te schetsen over de rolverdeling en bijbehorende verantwoordelijkheden van de NCG, de 

gemeenten en het ministerie van BZK binnen de versterkingsoperatie. 
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Toepassing HRA en NPR
In het kader van de toepassing van de HRA en de NPR 9998 hebben de ministers van Economische Zaken en  

Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan het Adviescollege voor de Veiligheid Groningen (ACVG) 

een aantal vragen voorgelegd naar aanleiding van de steekproef batch 1.581:

1. Hoe kan worden omgegaan met de discrepantie tussen de uitkomsten van de HRA en NPR bij het vaststellen  

van een risicoprofiel van een gebouw en het beoordelen of een gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet?

2. Hoe is te verklaren dat gebouwen, die volgens de HRA aan de veiligheidsnorm voldoen en zelfs geen licht  

verhoogd risicoprofiel hebben, in de beoordeling op basis van de NPR 9998: 2018 toch versterkt blijken te  

moeten worden?

3. Op welke wijze kan het verschil tussen de uitkomsten van HRA en NPR worden verkleind? Het ACVG zal 

 conform het Instellingsbesluit de regio betrekken bij het opstellen van dit advies.

Kaders versterking
Om de versterking van gebouwen te kunnen uitvoeren en bewoners helderheid te geven, heeft de NCG eind 2017 

kaders versterking opgesteld. Het gaat hierbij om randvoorwaarden en uitgangspunten om de versterking mogelijk 

te maken. Uitgangspunt is dat deze bestaande kaders versterking in principe gehandhaafd zullen blijven. Er wordt 

daarnaast parallel bekeken of de versnellingsmaatregelen en de aanvulling op de nieuwe Tijdelijke Wet Groningen 

tot herijking van de kaders zal moeten leiden.
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9. Definities en afkortingen

• AOS: Acuut Onveilige Situatie, aanpak door de TCMG (straks IMG).

• ACVG: Adviescollege voor de Veiligheid Groningen. Het onafhankelijke ACVG adviseert, gevraagd en ongevraagd, 

de minister van EZK (verantwoordelijk voor veiligheid) en de minister van BZK (verantwoordelijk voor de  

versterking) over kaders en normen voor de veiligheid van gebouwen.

• Batch 1.467: De groep adressen die in 2016 is geïnspecteerd. De meeste adressen gaan in 2020 van de  

ontwerpfase naar de uitvoeringsfase.

• Batch 1.581: Groep adressen die in de eerste helft van 2017 is geïnspecteerd. Eind 2019 is door de NCG  

besloten dat alle liggende versterkingsadviezen (NPR 9998: 2015) kunnen worden uitgevoerd. Het ontwerp- 

proces wordt in 2020 opgestart, al dan niet via de Bouwimpuls.

• Batch 3.260: de groep adressen die in de tweede helft van 2017 is geïnspecteerd.

• Batch Jaar 2018: de groep adressen die in 2018 is geïnspecteerd. 

• Beoordeling: Onderzoek of een gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet. Wordt met een nieuwe term ook wel 

normering genoemd.

• Besluit versterking gebouwen Groningen: De minister van EZK heeft op 17 mei 2019 het besluit Versterking 

gebouwen Groningen en bijbehorende stukken gepubliceerd. Hierin geeft EZK mede namens de minister van  

BZK aan hoe de publieke aansturing van de versterking van woningen en gebouwen in het Groningse  

aardbevingsgebied wordt vormgegeven.

• BLVC-plan: Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Plan voor omgevingsmanagement bij 

nieuwbouw- en versterkingsprojecten zodat rekening wordt gehouden met omwonenden.

• BOG: Bestuurlijk Overleg Groningen bestuurlijk gremium van Rijk, provincie en gemeenten waarin besluiten 

worden genomen rond de gaswinning in Groningen (zowel versterking, schadeafhandeling als Nationaal  

Programma Groningen).

• Bouwimpuls: één van de versnellingsmaatregelen. Op 5 februari 2020 hebben zes regionale bouwbedrijven en 

het Rijk een akkoord ondertekend. De bouwbedrijven gaan samenwerken in een Bedrijfsbureau. Het programma 

heeft twee sporen: in de eerste worden liggende versterkingsadviezen uitgevoerd, in de tweede worden huizen 

zonder liggend versterkingsadvies versterkt op basis van expert-beoordeling. Dit laatste spoor wordt ook wel 

Praktijkaanpak genoemd.

• BZK (minister): De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering van de versterkingsoperatie. De NCG valt formeel onder BZK.

• CVW: Centrum Veilig Wonen was tot 31 december 2019 verantwoordelijk voor de uitvoering van de versterking. 

Tot 2017/2018 deed CVW ook schadeafhandeling in opdracht van NAM.

• Dashboard: De NCG publiceert vanaf 2020 maandelijks de voortgang van het versterkingsprogramma in een 

online dasboard. In dit dashboard laat de NCG zien hoeveel opnames, beoordelingen, vastgestelde projecten en 

versterkte gebouwen er zijn gerealiseerd. Daarnaast laat het de voortgang van het versterkingsprogramma zien 

per gemeente.

• EZK (minister): De minister van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor de veiligheid i.v.m. de 

gaswinning.

• Heft in Eigen Hand/Eigen Initiatief: Programma’s van de NCG waarbij eigenaren zelf regie hebben over de  

versterking van hun woning. Ze zijn in 2016 en 2017 gestart en momenteel veelal in de ontwerp- en  

uitvoeringsfase. Er worden geen nieuwe adressen meer toegevoegd. 

• HRA: De ‘Hazard and Risk Assessment’ is een jaarlijks onderzoek naar de veiligheidsrisico’s in het aardbevings-

gebied. Onderdeel van dit onderzoek is het risicomodel, waarmee op basis van een probabilistische methode de 

waarschijnlijkheid wordt aangegeven of een woning wel of niet voldoet aan de veiligheidsnorm.

• IMG: Instituut Mijnbouwschade Groningen. Dit wordt de opvolger van TCMG en is verantwoordelijk voor  

schadeafhandeling en Acuut Onveilige Situaties. 

• Inspectie: Onderzoek naar de constructieve eigenschappen van een gebouw. Oude benaming voor opname.

• Koploper: Zie Typologie-aanpak.

• Licht verhoogd risicoprofiel (P90): Gebouwen waarvan het op basis van het HRA-model mogelijk is dat zij niet 

voldoen aan de veiligheidsnorm.
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• MJP: In het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen (2017-2021) staat de aanpak van 

de NCG uitgelegd voor een aantal jaren. Door het pauzeren van de versterkingsoperatie in 2018 is de uitvoering 

van dit plan grotendeels stil komen te liggen.

• MKB-regeling: Deze pilot regeling is in beginsel bedoeld voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB), 

waarvan het bedrijfspand deel uitmaakt van de zogenaamde batch 1.467 en waarvoor een versterkingsadvies 

beschikbaar is. Uit dat versterkingsadvies moet blijken dat het betreffende pand bouwkundig moet worden  

versterkt.

• NCG: Nationaal Coördinator Groningen, uitvoeringsorganisatie voor de versterking. 

• Normaal risicoprofiel: Gebouwen waarvan het op basis van het HRA-model waarschijnlijk is dat ze voldoen aan 

de veiligheidsnorm.

• Normbesluit: Besluit waarin staat of een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm (10-5). Hierin staan de  

maatregelen die nodig zijn om het gebouw op norm te krijgen en een indicatie van de kosten. Na het nemen van 

het normbesluit start de ontwerpfase. De NCG neemt het normbesluit namens de minister van BZK.

• NPR 9998: De Nederlandse Praktijk Richtlijn 9998 is de richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen. De meest 

recente versie van NPR 9998 dateert van november 2018. Eerdere versies komen uit 2015 en 2017. Dit jaar 

verschijnt naar verwachting een nieuwe versie.

• Opname: Onderzoek naar de constructieve eigenschappen van een gebouw, nodig voor een constructieve  

beoordeling. Voorheen ook inspectie genoemd.

• Plan van aanpak 2019: Gemeentelijk plan dat eind 2018 is gepresenteerd om aan te geven hoe de versterkings-

 operatie er in 2019 uit zou moeten zien.

• Risicoprofiel: Op basis van het risicomodel in de HRA is aan alle woningen in het aardbevingsgebied een risico-

profiel toegekend. Dit risicoprofiel wordt gebruikt om te bepalen welke gebouwen als eerste aan de beurt zijn in 

het versterkingsprogramma.

• SodM: Staatstoezicht op de Mijnen adviseert de minister van EZK over de veiligheid in Groningen als gevolg van 

de gaswinning.

• TCMG: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Verantwoordelijk voor schadeafhandeling.

• Typologie-aanpak: Nieuw te ontwikkelen aanpak voor beoordeling, waarbij per type woning de versterkings-

maatregel(en) voor alle woningen worden bepaald. Een validatie-opname vindt plaats om vast te stellen of een 

woning overeenkomt met de typologie, en of er bijvoorbeeld geen constructieve wijzigingen zijn geweest. De 

typologie-aanpak is nog in ontwikkeling en moet gevalideerd worden voordat deze breed kan worden toegepast. 

Een eerste pilot wordt uitgevoerd onder de naam Koploper.

• Veiligheidsnorm: In 2015 heeft de Commissie Meijdam geadviseerd om in Groningen de veiligheidsnorm 10-5 te 

hanteren. Dat betekent dat de kans dat een individu overlijdt als gevolg van aardbevingen kleiner moet zijn dan 

eens per 100.000 jaar. Deze veiligheidsnorm is het uitgangspunt in de NPR. Als na doorrekening van een gebouw 

blijkt dat de kans op overlijden groter is dan eens per 100.000 jaar, zijn versterkingsmaatregelen noodzakelijk.

• Verhoogd risicoprofiel (P50): Gebouwen waarvan het op basis van het HRA-model waarschijnlijk is dat zij niet 

voldoen aan de veiligheidsnorm.

• Versterkingsadvies (VA): In een versterkingsadvies staan de maatregelen die nodig zijn om een gebouw te laten 

voldoen aan de norm voor aardbevingsbestendig bouwen.

• Versterkingsbesluit: Het besluit waarin de maatregelen zijn uitgewerkt om het gebouw aan de veiligheidsnorm te 

laten voldoen, waarbij rekening is gehouden met voorkeuren van de eigenaren en bewoners. Na het nemen van 

het versterkingsbesluit start (de voorbereiding van) de uitvoering.

• VOG: Versterkingsoverleg Groningen: Bestuurlijk gremium van gemeenten, provincie en Rijk waarin besluiten 

worden genomen rond de versterkingsoperatie.
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10. Bijlagen

Bijlage 1: Bestuurlijke afspraken versterkingsopgave na Mijnraadadvies

Op hoofdlijnen zijn de volgende afspraken gemaakt tijdens het bestuurlijk overleg van 2 juli 2018. Deze dienen als 

vertrekpunt voor het Plan van aanpak: 

• Veiligheid, navolgbaarheid en uitlegbaarheid staan bovenaan bij de versterkingsopgave.

• De lokale stuurgroep vervult een regisserende rol in de lokale afwegingen, prioritering en communicatie richting 

haar inwoners.

• Ingezet wordt op het versnellen van opname, beoordeling en uitvoering. 

• De norm 10-5 blijft te allen tijde leidend.

• Om snelheid te maken is het van belang dat de gebouwen met een verhoogd risicoprofiel en de batches 1.467+ 

en 1.588 op korte termijn in uitvoering gaan.

• Hierbij is van belang dat de gebouwen waarvan het risicoprofiel het hoogst is, die waarschijnlijk niet voldoen 

aan 10-5, eerst aan de beurt zijn. 

• Het HRA-model wordt gebruikt om jaarlijks de gebouwen qua opname te prioriteren. Het model is nog niet in 

staat om te bepalen hoe die gebouwen versterkt moeten worden en wat het individuele veiligheidsniveau van 

het gebouw is. Hiervoor wordt blijvend gebruik gemaakt van de bestaande systematiek, met als basis de NPR, 

totdat een alternatieve aanpak – technisch gevalideerd en juridisch houdbaar – beschikbaar is.

• Bestaande batches en het programma Heft in Eigen Hand en Eigen Initiatief worden uitgevoerd op basis van de 

liggende versterkingsadviezen, met uitzondering van batches 1.58135) en 3260. 

• De zorgvisie die is vastgesteld wordt in uitvoering gebracht.

• Het Rijk wordt wettelijk verantwoordelijk voor de te behalen veiligheid door de versterkingsaanpak. Alle kosten 

die worden gemaakt vanuit veiligheidsperspectief of op basis van bestuurlijke afspraken, worden vergoed door 

het Rijk.

• Tot het moment dat per onderwerp nieuwe afspraken zijn gemaakt, blijven eerdere afspraken uit het Meerjaren-

programma ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen’ (MJP) van kracht. 

Uitwerking van de bestuurlijke afspraken

1.467+
Van Batch 1.467+ wordt de versterking doorgezet omdat voor deze groep verwachtingen zijn gewekt en verge-

vorderde afspraken zijn gemaakt. Dit geldt voor de volledige batch, ongeacht het risicoprofiel. De eigenaar beslist 

of het aanbod van de versterkingsmaatregelen kan worden uitgevoerd. Als een eigenaar instemt, dan wordt het 

vervolgtraject doorlopen.

1.588
Over Batch 1588 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen het Rijk en de betreffende gemeenten. Vanwege  

vergevorderde afspraken en gewekte verwachtingen hebben alle eigenaren de mogelijkheid om het liggende 

versterkingsadvies uit te voeren, of te kiezen voor sloop/nieuwbouw indien dit goedkoper is dan versterken. Het 

verschil met Batch 1.467+ is dat de eigenaren uit batch 1.588 zelf beschikking krijgen over het budget voor de 

versterking, in de vorm van een depot en dat zij dit budget zonder schotten kunnen inzetten. Eigenaren dienen 

hiervoor een subsidie aan te vragen via de gemeente waarin zij wonen (proces is ondergebracht bij SNN) en  

kunnen hiermee zelf sturing geven aan hun plannen. Het budget voor sloop/nieuwbouw wordt bepaald op grond 

van een vastgesteld rekenmodel, de ‘prijslijst’. Tussen gemeenten en het Rijk zijn afspraken gemaakt over de 

geldstromen, hardheidsclausules, maatwerk, een risicofonds en een bestuurlijk ventiel. Deze batch komt niet voor 

in de gemeente Loppersum.

35) Op 5 juni 2019 is bestuurlijk afgesproken dat de adressen met een licht verhoogd risicoprofiel volgens het liggende versterkingsadvies toch  

 uitgevoerd mogen worden. Op 26 november 2019 heeft de directeur van de NCG, de heer Spijkerman, het besluit genomen dat dit eveneens  

 geldt voor de adressen met een normaal risicoprofiel.
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1.581

Binnen Batch 1.581 worden gebouwen uitgevoerd volgens liggend versterkingsadvies. Uitgezonderd zijn de  

zorgpanden. Deze panden gaan volgens de afspraken van het zorgconvenant. 

Heft in Eigen Hand en Eigen Initiatief

Deze versterkingsadviezen worden uitgevoerd conform het liggend versterkingsadvies. 

3.260

Deze batch bestaat voor een deel uit zorggebouwen die zijn ondergebracht in het zorgprogramma, deze worden 

daar dan ook opgepakt. Bestuurlijk is afgesproken dat de liggende en nog op te leveren versterkingsadviezen  

van gebouwen met een verhoogd risicoprofiel of een licht verhoogd risicoprofiel worden uitgevoerd. Over de  

gebouwen met een normaal risico wordt nog een steekproef uitgevoerd. 

2018

In de eerste drie kwartalen van 2018 zijn gebouwen geïnspecteerd. Deze gebouwen zijn nog niet beoordeeld. 

Adressen kunnen waar gewenst, en binnen de beschikbare capaciteit, meegenomen worden in de plannen van 

aanpak 2020. 
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Bijlage 2: HRA en afspraken verrijking

De HRA wordt gebruikt om gebouwen op volgorde van verwacht risico te zetten. Gemeenten en NCG kunnen 

op basis van de HRA een prioritering binnen de uitvoering aanbrengen. Op basis van de prioritering stellen de 

gemeenten een lokaal Plan van aanpak op. Deze wordt vastgesteld in de gemeenteraad. De lokale plannen van 

aanpak dienen als input voor het (integraal) ‘meerjarig versterkingsplan’ dat wordt vastgesteld door het VOG. 

Daarbij moet rekening worden gehouden met de volgende aandachtspunten:

• De modellen worden nog doorontwikkeld, en de gebruikte databases zijn nog niet gevuld tot een benodigd  

kwaliteitsniveau.

• De typologie-indeling is gericht op een screening van grote aantallen.

• De toets van kwetsbaarheid van gebouwen wordt op typologie-niveau uitgevoerd en deze toets is beperkter dan 

die in de NPR.

• Er wordt gewerkt aan het meenemen van de CC2-/CC3-gebouwen in de prioritering. 

• De HRA is geen toetsingsinstrument voor individuele gebouwen, want aan technische en juridische voorwaarden 

die daarvoor nodig zijn wordt nog niet voldaan. 

Doorontwikkeling HRA
Wetenschappers zijn het er over eens dat de HRA een technisch bruikbaar instrument is, waarmee goed kan  

worden geprioriteerd. Het moet nog nader worden aangescherpt om ook te kunnen benutten voor het beoordelen 

van gebouwen. Om dit eventueel wel mogelijk te maken is het met name van belang dat wordt doorgewerkt aan 

de database die de informatie bevat over de gebouwen in Groningen.

De volgende stappen moeten in ieder geval worden gezet:

• Alle beschikbare informatie uit inspecties die in het verleden zijn uitgevoerd door CVW en NCG moet worden 

toegevoegd aan de database. Deze opdracht moet aan het einde van 2019 zijn uitgevoerd en kan worden  

meegenomen in de HRA run voor 2020.

• SodM heeft geadviseerd om complexe schadegevallen ook toe te voegen. Om de samenhang met schadegevallen 

te laten slagen, is er een convenant opgesteld tussen TCMG en NCG welke op 11 september 2019 is onder- 

tekend. Vervolgens wordt gekeken of er gestart kan worden met een aantal adressen om schade en versterken 

gecombineerd op te pakken.

• De typologieën in de HRA zijn heel breed en kennen een grote interne variatie. Deze indeling zal moeten worden 

verfijnd, strevend naar optimalisatie. In de HRA 2019 is hier een eerste stap mee gemaakt. De in het project 

Versnellen te ontwikkelen typologieën kunnen hier input voor leveren. De NCG is bezig met een uitwerking op 

basis van de typologieën die in HRA staan.

Om het HRA risicomodel als prioriteringsinstrument te kunnen gebruiken, is gezocht naar een manier om een 

oplossing te bieden voor de geconstateerde beperkingen van het model. De NCG heeft de beperkingen van het 

HRA-model geanalyseerd en vervolgens aan aantal toetsingscriteria opgesteld om de lijst te completeren. Deze 

criteria zijn gebruik om de adressenlijst te verrijken.

De NCG hanteert bij de verrijking van het risicomodel de volgende criteria:

• Bij selectie van één adres uit een blok van 2-onder-1 kapwoningen, of één/enkele adres(sen) maar niet alle 

adressen binnen een blok van rijwoningen, of één/enkele adres(sen) binnen één-en-hetzelfde appartementen- 

gebouw met meerdere adressen, behorend tot dezelfde CVW-typologie, ook de resterende adressen uit het 

blok/appartement toevoegen.

• Bij selectie van één adres uit een blok van woningen, niet behorend tot dezelfde typologie maar constructief 

wel met elkaar verbonden, ook de omringende woningen meenemen (clusteren) in de analyse om de onderlinge 

invloed te kunnen onderzoeken. Het betreft hier veelal uniek, vrijstaande woningen die als constructief  

‘gekoppeld’ of aanleunend kunnen worden beschouwd.

• Bij selectie van één (of enkele) woningen uit blok van 2-onder-1 kapwoningen of rijwoningen, ook adressen van 

woningen binnen één-en-hetzelfde type/typologie toevoegen die zich in de directe omgeving (zelfde wijk, straal 

van 100 meter, zelfde PGA-waarde conform NPR9998:2017) bevinden.
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• Bij selectie van een adres uit een blok van 2-onder-1 kapwoningen of rijwoningen, ook adressen van woningen 

binnen één-en-hetzelfde type/typologie toevoegen die zich niet in de directe omgeving bevinden. PGA-waarde 

conform 2017 als indicatie meenemen. Dient gelijk of hoger te zijn aan/dan de geselecteerde adres(sen).

• Toevoegen van woningen die conform plattegrond, opbouw, bouwjaar en openingsratio overeenkomen met  

woningen die in de MRL-P50 groep worden vermeld en waarvoor wordt geadviseerd door nadere opname  

uitsluitsel te geven.

• Toevoegen van meerlaagse bouwtypes met een hoofddraagconstructie van metselwerk in hoge PGA-gebieden 

conform NPR 9998: 2017.

• Toevoegen van woningen die voorkomen op de Acuut Onveilige Situaties-lijst en de stuttenlijst (periodiek).

• Toevoegen van adressen met significante schade.

• Afvoeren van reeds versterkte woningen.

Deze criteria zijn besproken tijdens een bijeenkomst op 6 september 2018 tussen NCG, CVW en EZK en de  

kennisinstituten NEN en TNO en op 11 september 2018 met de Mijnraad en SodM. De voorgestelde criteria zijn 

tijdens beide bijeenkomsten doorgenomen en positief beoordeeld.
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Bijlage 3: NPR 9998

In Nederland wordt het ‘bouwen van een veilig gebouw’ getoetst aan de wettelijke regeling ‘het Bouwbesluit’. 

De veiligheidsnormen uit deze wettelijke regeling gelden in heel Nederland. In deze regeling wordt echter geen 

rekening gehouden met aardbevingen. Naar aanleiding van de bevingen in Groningen heeft de NEN-commissie 

in februari 2015 een ontwerprichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen opgesteld. Dit is de Nationale Praktijk 

Richtlijn (NPR 9998: 2015). Deze veiligheidsnorm is bedoeld om de kans op slachtoffers als gevolg van instorten 

van een gebouw als gevolg van een aardbeving te beperken. 

Sinds 2015 is de NPR 9998 enkele keren geactualiseerd. Meer onderzoek leidde tot nieuwe inzichten over onder-

grond, gebouwconstructies, de effecten van bevingen, etc. Tegelijkertijd werd de gaswinning in stappen verlaagd. 

Omdat er door de jaren heen verschillende NPR-richtlijnen waren, zijn de gebouwen in de gemeente Loppersum 

berekend op basis van verschillende richtlijnen. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan tussen de maatregelen die 

moeten worden genomen in vergelijkbare woningen. 

Bij nieuw uit te voeren opnames en beoordelingen wordt gebruik gemaakt van de nieuwste NPR. Op dit moment 

is dat de NPR 9998: 2018. De verwachting is dat er halverwege 2020 een nieuwe versie is. Vanzelfsprekend moet 

deze update (minimaal) beleidsmatig van toepassing worden verklaard door de minister, waarbij ook wordt aan-

gegeven vanaf wanneer of voor welke gebouwen met de nieuwste inzichten beoordeeld kan worden. Met het Rijk 

is afgesproken dat een nieuwe norm niet leidt tot het opnieuw berekenen van versterkingsadviezen die op basis 

van de oude norm zijn opgesteld.
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Bijlage 4: Kaarten
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Vergroting Kaart 1: Gebiedsclusters in Garrelsweer.
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Vergroting Kaart 2: Gebiedsclusters in Leermens.
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Vergroting Kaart 5: Gebiedsclusters in Wirdum. 



59

Plan van aanpak 2020 - Versterkingsopgave gemeente Loppersum



60

Plan van aanpak 2020 - Versterkingsopgave gemeente Loppersum

Begroting 2014

Gemeente Loppersum

Postbus 25

9919 ZG Loppersum

Telefoon: 0596 - 548200

gemeente@loppersum.nl

www.loppersum.nl

mailto:gemeente@loppersum.nl
http://www.loppersum.nl

