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1 Inleiding

Het ACVG is gevraagd of het voldoende aannemelijk is dat de gebouwen buiten 
de scope van de versterkingsoperatie aan de Meijdam-norm voldoen. Het 
beantwoorden van deze vraag vereist begrip van de wijze waarop in de 
afgelopen jaren de scope tot stand is gekomen en de principes die hieraan ten 
grondslag hebben gelegen. Daarom beschrijft het ACVG de totstandkoming van 
de scope op hoofdlijnen. 

In dit document wordt zoveel mogelijk gesproken over aantallen adressen. In 
een gebouw kunnen meerdere huishoudens wonen of bedrijven gehuisvest zijn. 
Dat betekent dat er ‘meerdere adressen in één gebouw’ kunnen zitten. Denk 
bijvoorbeeld aan een flat of een bedrijvenpand. 

Dit document start met een toelichting op de scope, gevolgd door een uitleg 
over de wijze waarop adressen hierin terecht zijn gekomen (hoofdstuk 2). De 
ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis is hier een onderdeel van. 
Vervolgens wordt ingegaan op de afbouw van de gaswinning in relatie tot de 
scope. Wij vatten de belangrijkste constateringen samen in hoofdstuk 3. 
 
 

2 De huidige scope 
bestaat uit ongeveer 
27.000 adressen

2.1 Definitie van de scope
De huidige scope is een geprioriteerde verzameling van adressen waar een 
opname en beoordeling moet plaatsvinden om vast te stellen of aan de 
Meijdam-norm wordt voldaan. Deze scope is nooit formeel vastgesteld. In het 
verleden werd expliciet over de scope gesproken als prioriteringsmiddel: alleen 
een beoordeling van een adres (op basis van een opname op locatie) wijst uit of 
voldaan wordt aan de Meijdam-norm. 

Hoewel in de volksmond wordt gesproken over ‘de scope van de 
versterkingsoperatie’, betreft het dus eigenlijk een ‘opname- en 
beoordelingsscope’. Als niet wordt voldaan aan de Meijdam-norm vindt 
versterking plaats. De Meijdam-norm betreft een maximaal individueel risico 
van 1/100.000 (10-5) per jaar ten gevolge van een aardbeving. Of gebouwen 
voldoen aan de Meijdam-norm hangt mede samen met de grootte van de 
seismische dreiging. De seismische dreiging hangt af van de gaswinning. Een 
afname van de gaswinning zorgt er dus voor dat er minder gebouwen versterkt 
hoeven te worden.

Adressen worden versterkt om beter bestand te zijn tegen de aardbevingen die 
het gevolg zijn van de gaswinning.
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2.2 Globale duiding van de opbouw van de scope
De scope is door de jaren heen opgebouwd op basis van steeds geactualiseerde 
inzichten over veiligheid, seismische capaciteit versus seismische belasting en 
aanvullende lokale inzichten. De scope nam toe van ruim 3.000 adressen in 2016 
tot ruim 27.000 adressen in 2022. Op de peildatum voor dit advies, 30 juni 2022, 
telde de scope 27.181 adressen.1 Gebouwen buiten de scope van de 
versterkingsoperatie liggen in de vijf aardbevings-gemeenten en binnen de 
0,05g PGA-contour, maar staan niet op de werklijst van de NCG. Deze adressen 
worden daarom niet opgenomen en niet beoordeeld op hun veiligheid. Dit gaat 
om ongeveer 65.000 gebouwen.

De scope van ~27.000 adressen blijft ook nu nog groeien, vooral door 
toevoegingen, maar bijvoorbeeld ook door de splitsing van adressen. Adressen 
die eenmaal tot de scope behoren, worden daar door de NCG niet van afgevoerd 
totdat een opname, beoordeling en eventuele versterking zijn uitgevoerd. Dit 
komt voort uit de bestuurlijke afspraak dat opname in de scope niet eenzijdig 
kan worden teruggedraaid. De grootte van de scope is dan ook niet 
noodzakelijkerwijs een weergave of resultaat van het actuele beeld van het 
aardbevingsrisico.

In figuur 1 is het aantal adressen in de scope per gemeente weergegeven. De vijf 
aardbevingsgemeenten zijn Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, 
Midden-Groningen en Oldambt. Het merendeel van de adressen in de scope 
bevindt zich in de gemeente Eemsdelta (~59%), gevolgd door Groningen (~19%) 
en Midden-Groningen (~12%). 

1  Peildatum 30 juni 2022. Het ACVG is zich ervan bewust dat de scope inmiddels meer adressen 
omvat.

Tabel 1 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de scope in de tijd en de 
redenen waarom adressen aan de scope zijn toegevoegd. De terminologie in 
deze tabel wordt toegelicht in paragraaf 2.3. Hierbij moet bedacht worden dat:
• Het ACVG is uitgegaan van gangbare aanduidingen van de processen die 

hebben geleid tot aanvullingen op de scope. Het ACVG is zich bewust dat er 
ook andere aanduidingen mogelijk zijn om dezelfde data te presenteren2. Het 
ACVG heeft dat niet gedaan om overlap en het dubbel tellen van adressen in 
de scope te voorkomen. 

• De gemeente-aanduidingen zijn in de afgelopen jaren door fusies gewijzigd. 
Het ACVG is zoveel mogelijk uitgegaan van de aanduidingen van de 
gemeenten per 30 juni 2022. Daar waar het gaat om een historische 
beschrijving, bleek het echter niet te voorkomen om ook oude benamingen 
van gemeenten te gebruiken. Figuur 2 geeft daarom een overzicht van de 
fusies van gemeenten afgelopen jaren. 

2  Voorbeeld van andere aanduiding is een aanduiding naar type programma 
(scholenprogramma, erfgoed etc).
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Categorie Adressen

Tot en met 2016
• Batch 1.467 + transitie3 3.350

Aanvullingen in 2017
• Batch 1.588 4 
• Batch 1.581 4 
• Batch 3.260 4

1.588
1.565
3.240

Aanvullingen in 2018
• Batch 2018 (Q1-Q3) 
• HRA P50 + P90 
• Verrijking

4.300
4.879
3.061

Aanvullingen in 2019 
• HRA 2019
• Verrijking
• Lokale plannen

1.820 
378 
2.081

Aanvullingen in 2020 
• HRA 2020 
• Verrijking 
• Lokale plannen

0
0
600

Aanvullingen in 2021 
• Loket Opname Op Verzoek (incl. SDRA-run uitgangspunten TNO)
• Verrijking
• Lokale plannen

105
0
71

Aanvullingen in 2022 
• Loket Opname Op Verzoek (inclusief SDRA-run uitgangspunten 
TNO)
• Verrijking
• Lokale plannen

143
ten tijde van opstellen 
tabel onbekend
ten tijde van opstellen 
tabel onbekend

Totaal adressen in de scope 27.181 

Tabel 1- Globaal overzicht van de scope [peildatum 30 juni 2022]. 

3  Batches komen voort uit de Inspectie- en Engineeringsprogramma’s die steeds voor specifieke 
kwartalen van een jaar zijn samengesteld. Vanwege verschuiving in de rol en taakverdeling van 
organisaties en gesprekken tussen partijen over welke woningen op welke wijze beoordeeld 
zouden worden, is later de term batch geïntroduceerd. Soms zijn daarin verschillende 
Inspectie- en Engineeringsprogramma’s gecombineerd.

Figuur 1 – Aantal adressen uit de scope per gemeente, met percentage van het 
totaal – 30 juni 2022.  

15.807
58,2%

5066
18,6%

503
1,9%

2523
9,3%

3281
12,1%

Eemsdelta

Oldambt

Het Hogeland

Groningen
Midden-Groningen
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NCG Gemeenten

Samenvoeging Eemsdelta (2021)
Appingedam, Delfzijl, Loppersum

Samenvoeging Groningen (2019)
Groningen, Haren, Ten Boer

Samenvoeging Het Hogenland (2019)
Bedum, De Marne, Eemsmond, Winsum

Samenvoeging Midden Groningen (2018)
Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Slochteren

Grenscorrectie Groningen - Slochteren (2017)

Figuur 2 – weergave van de herindeling van gemeenten in Groningen over de 
afgelopen jaren. In 2017 is Slochteren opgesplitst: een deel is naar 
Midden-Groningen gegaan en een deel naar Groningen (zie stippellijn). 

2.3 De opbouw van de scope kent vier kenmerkende periodes

2012 - 2015:  De eerste contouren ontstaan van een 
versterkingsprogramma onder regie van de NAM. 

2015 - begin 2018:  De NCG wordt opgericht, de batches 1467, 1588 en 1581 
ontstaan en batch 2018 gaat van start.

Halverwege 2018:  De principes op basis waarvan wordt bepaald hoe en welke 
gebouwen worden beoordeeld, veranderen. Voortaan zijn 
de bestuurders van de betrokken gemeenten, de provincie 
en het Rijk gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
uitvoering, het uitvoeringsbeleid en de communicatie rond 
de versterking. De Hazard and Risk Assessment (HRA) vormt 
voortaan samen met de verrijking de basis voor het 
vaststellen van de scope. Voor de woningen die tussen 2015 
en begin 2018 aan de scope zijn toegevoegd en nog niet in 
een programma zitten, worden bestuurlijke afspraken 
gemaakt. De scope van de versterkingsopgave wordt 
daarmee een mix van gebouwen waarvan wordt verwacht 
dat versterking nodig is, en van gebouwen die worden 
versterkt om tegemoet te komen aan eerder gewekte 
verwachtingen.

2019-heden:  De scope wordt verder uitgebreid via de methode die in 
2018 is geïntroduceerd. Nieuwe inzichten leiden tot 
toevoegingen aan de scope. 
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2.3.1 Periode 2012-2015: meer aandacht voor de risico’s van de 
gaswinning; de versterking van gebouwen in Groningen 
gaat van start

Op 16 augustus 2012 vindt bij het dorp Huizinge in de Groningse gemeente 
Loppersum een aardbeving plaats met een sterkte van 3,6 op de schaal van 
Richter. Het KNMI stelt vast dat deze beving tot dan toe de krachtigste is als 
gevolg van de gaswinning. Onder meer het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), 
het KNMI, de NAM en de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) gaan de 
aardbevingen in het Groningenveld nader onderzoeken.

Hoewel al langer bekend is dat er een relatie bestaat tussen de gaswinning en 
aardbevingen, worden de gevolgen ervan voor gebouwen rond 2012 steeds 
duidelijker. De inwoners van Groningen worden geconfronteerd met een 
toenemend aantal aardbevingen. Dit leidt bij hen tot zorgen over hun 
persoonlijke veiligheid en welzijn in de directe leefomgeving.4 

Er worden rond 2013 diverse onderzoeken uitgevoerd. In totaal zijn dat er 14. Op 
basis hiervan besluit het kabinet begin 2014 tot vermindering van de 
gaswinning, preventieve versterking van woningen, gebouwen en infrastructuur, 
en verbetering van het economisch perspectief 5, 6. Er is op dat moment nog 
geen scope vastgesteld.

De eerste contouren van een scope ontstaan als het advies van de Tcbb wordt 
opgevolgd om een uitvoeringsorganisatie op te richten die dicht bij de bewoners 

4  Kamerstuk 33529, nr. 1.

5  Kamerstuk 33529, nr. 28.

6  Het ACVG kijkt in dit advies alleen naar de zaken die te maken hebben met het tot stand komen 
van de scope van de versterkingsopgave.

bestaat op enige afstand van maar wel, onder aansturing van, NAM met een 
onafhankelijke Review board of Audit Commissie. De overheden sluiten dan een 
bestuursakkoord over de taken van de NAM.7 Afgesproken wordt dat gebouwen 
in het kerngebied (Loppersum en gemeenten daaromheen) een hogere prioriteit 
krijgen dan aan de rand van het gasveld en dat ook de functie van het gebouw 
een rol speelt bij de prioritering. Daardoor krijgen collectieve voorzieningen 
(scholen, verzorgingshuizen) en noodzakelijke gebouwen bij incidenten 
(brandweerkazernes, ziekenhuizen) voorrang.8 

De NAM voert met ARUP risicoanalyses uit en maakt een plan van aanpak voor 
preventieve versterkingsmaatregelen.9 Als gebiedsafbakening wordt gekeken 
naar het gebied tot ongeveer vijf kilometer buiten het gasveld. Van een 
vastomlijnd aantal woningen dat opgenomen en beoordeeld moet worden, is 
echter geen sprake. Kennisontwikkeling gaat gepaard met het treffen van 
maatregelen: er worden afspraken voor inspecties gemaakt met 
woningcoöperaties en scholen, schoorstenen vervangen en ornamenten 
steviger bevestigd (de latere aanpak voor Potentieel Risicovolle Bouw 
Elementen), maar ook worden trillingssensoren op gebouwen geplaatst, wordt 
het seismisch meetnetwerk uitgebreid en in de ondergrond geplaatst en 
methoden ontwikkeld om bouwkundig te versterken. 

7  In dit advies kijkt het ACVG alleen naar die delen die betrekking hebben op het bouwkundig 
versterken van gebouwen omdat alleen deze delen relevant zijn voor de beantwoording van de 
adviesvragen.

8  Vertrouwen op Herstel en Herstel van Vertrouwen, akkoord tussen het ministerie van EZK, 
Provincie Groningen, gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, 
Loppersum, Slochteren, Ten Boer, Winsum, getekend 17 januari 2014, Loppersum.

9  Het ontwikkelen van een plan van aanpak voor de preventieve versterking van gebouwen, om 
veiligheidsrisico’s als gevolg van aardbevingen in het Groningenveld zoveel mogelijk te 
beperken, NAM, Assen, augustus 2013.
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In 2015 wordt de commissie-Meijdam ingesteld. Deze commissie adviseert over 
de te gebruiken veiligheidsnorm bij aardbevingen (zie tijdlijn hierna). Eind 2015 
- begin 2016 stelt het Rijk vast dat de kans op overlijden door aardbevingen 
kleiner moet zijn dan 10-5 per jaar (de Meijdam-norm). Deze norm wordt 
verwerkt in een richtlijn om te bepalen of een woning aan de norm voldoet en 
zo niet, in welke mate versterkingsmaatregelen nodig zijn: de Nederlandse 
Praktijk Richtlijn (NPR 9998). Hiermee ontstaat er een gestandaardiseerde 
beoordelingsmethode om per individueel gebouw te bepalen of moet worden 
versterkt.10 

De Meijdam-norm is over de jaren heen hetzelfde gebleven, maar de methode 
om hieraan te toetsen (NPR 9998) is in de loop der jaren verbeterd (zie tijdlijn 
hierna). Naarmate meer kennis werd opgedaan, kon het gedrag van constructies 
tijdens een aardbeving beter worden beschreven; dit had zijn weerslag op de 
intensiteit en het aantal versterkingsmaatregelen11. De effecten daarvan op 
gebiedsniveau (welke woningen moeten worden versterkt en welke niet?) waren 
onbekend. Dat zou immers een individuele beoordeling van elk gebouw vergen. 
 

 

10  Dat het ontwikkelen van de bouwnorm enkele maanden in beslag nam (zie ook tijdlijnen op 
volgende pagina), betekende overigens niet dat men daarop wachtte. De eerste inspecties 
hebben namelijk al een beeld gegeven van de maatregelen die nodig zijn om risico’s te 
verminderen. In de gebieden waar dat risico het grootst is, wordt direct begonnen met de 
versterkingsopgave. Gaandeweg wordt duidelijk hoe de aanpak geoptimaliseerd kan worden.

11  Hierbij wordt opgemerkt dat ook internationaal sprake was van kennisontwikkeling. Hierbij 
speelde met name het opnemen van het ‘displacement-based-design’ in regelgeving een 
belangrijke rol.

Tijdlijn ontstaan Meijdam-norm
Begin 2015:  Op basis van het aanvullende bestuursakkoord van 9 

februari 2015 wordt de Commissie Meijdam ingesteld. Deze 
commissie adviseert over de veiligheidsnormen bij 
aardbevingen als gevolg van de gaswinning in Groningen, 
over toepasselijk risicobeleid, over alternatieve 
benaderingen van preventieve versterking en over de 
omgang met veiligheidsrisico’s van geïnduceerde 
aardbevingen.

23 juni 2015:  De commissie adviseert in Groningen aan te sluiten bij de 
algemeen in Nederland gehanteerde norm: voor bestaande 
bouw tijdelijk uitgaan van de norm van een individueel risico 
van 10-4 per jaar. Daarbij heeft de commissie aangegeven dat 
de termijn waarbinnen maatregelen worden getroffen, om 
een individueel risico van 10-5 per jaar te bereiken, onderdeel 
dient te zijn van de beleidsruimte van de verantwoordelijke 
overheden en van de Nationaal Coördinator Groningen. De 
waarde van 10-5 sluit aan bij het advies van de stuurgroep 
NPR, die dezelfde norm hanteert bij de risicobeoordelingen.

Eind 2015:  Minister van EZK neemt adviezen over uit het vervolg- en 
eindadvies van de commissie-Meijdam. Een maximaal 
individueel risico van 10-5 per jaar (kans van 1 op 100.000 per 
jaar om te overlijden) wordt leidend.
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Tijdlijn ontstaan NPR 
September 2013:  Start van NEN-werkgroep om te komen tot een 

Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor het 
berekenen van de weerstand van gebouwen tegen 
aardbevingen, waarin veiligheidsniveaus en 
waarden voor de aardbevingsbelasting voor 
gebouwen zijn opgenomen.

Januari 2015:   Eerste versie van de NPR wordt gepubliceerd. Dit is 
een ontwerpversie die ter consultatie wordt 
voorgelegd aan constructeurs en andere 
doelgroepen in de bouwwereld. 

December 2015:  De officiële versie van de NPR wordt vastgesteld. 
Januari 2016:   De NCG hanteert de NPR 2015 als uitgangspunt 

voor de versterkingsopgave. Daarin is de 
Meijdam-norm 10-5 opgenomen.

2.3.2 2015-begin 2018: vier richtinggevende principes leiden tot batches 
Vanaf 2015 worden – in lijn met het advies van de Tcbb – de taken van de NAM 
overgeheveld naar het Centrum Veilig Wonen (CVW). Het CVW voert de 
schadeafhandeling, bouwkundig versterken en het verduurzamen van huizen 
uit. Een gebiedsgerichte prioritering wordt ontwikkeld, waarover afspraken met 
bewoners en gemeenten worden gemaakt. Woningen die het zwakst zijn, 
worden als eerste aangepakt. Op deze wijze wordt het risico over het gehele 
gebied gericht verminderd.12 Op dat moment is de Meijdam-norm nog niet 
gereed voor gebruik, ook een NPR9998 bestaat dan nog niet: er wordt 
pragmatisch gehandeld. 

12  Kamerstuk 33529, nr. 91.

In 2015 vindt nog een belangrijke ontwikkeling plaats: de Nationaal Coördinator 
Groningen (NCG) wordt opgericht. De NCG heeft op dat moment een ruimere 
taak dan tegenwoordig: hij geeft de versterkingsopgave vorm en voert regie op 
de schadeafhandeling13, waarbij hij maatschappelijke vraagstukken14 als 
leefbaarheid, energietransitie, onderwijs en wonen betrekt. De NCG maakt met 
de NAM afspraken over de werkzaamheden die het CVW uitvoert. Er worden 
meerjarenprogramma’s opgesteld waarin met lokale overheden, Rijk en 
provincie wordt bepaald waar versterkt gaat worden15. In die periode wordt 
ervan uitgegaan dat alle woningen in het kerngebied moeten worden 
beoordeeld; op dat moment zijn dat ruim 22.000 adressen.16 

Er wordt gestart met een deel van de 22.000 adressen in de dan geldende 0,2 g 
PGA-contour17, 18. Daar is de seismische dreiging immers het hoogst. Omdat de 
kennis over de aardbevingsdreiging en de sterkte van gebouwen nog volop in 
ontwikkeling is, is de aanpak gericht op het verlagen van de veiligheidsrisico’s 
voor zo veel mogelijk mensen. Er wordt daarom gewerkt met vier 
richtinggevende principes: 

13  Tegenwoordig is dit belegd bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

14  Tegenwoordig speelt het Nationaal Programma Groningen hierin een rol.

15  De uitvoering van de versterkingsopgave lag destijds bij NAM/CVW (Centrum Veilig Wonen).

16  Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2021, Nationaal 
Coördinator Groningen, december 2015.

17  De PGA (Peak Ground Acceleration) is een maat voor de mate van seismiciteit. De PGA is 
afgenomen met de afbouw van de gaswinning. In de kern van het aardbevingsgebied oversteeg 
deze in 2016 waarden >0,2 g.  

18  Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021, Nationaal 
Coördinator Groningen, december 2016. 
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A. Werk van binnen naar buiten 
Er wordt gestart in de kern van het aardbevingsgebied, waar de seismische 
dreiging het hoogst is.

B. Start met de versterking van relatief kwetsbare gebouwen19 
De aandacht gaat specifiek uit naar rijtjeswoningen die zijn gebouwd na 1960 
en alle woningen die zijn gebouwd voor 1920. Uit onderzoek van onder meer 
de NAM blijken dit (met de kennis van toen) de gebouwen te zijn met relatief 
de minste weerstand tegen aardbevingen. 

C. Start met gebouwen waar veel mensen samenkomen 
De NCG houdt rekening met het groepsrisico20 en start - na de rijtjeswoningen -  
met gebouwen waarin veel mensen samenkomen.

D. Zorg voor continuïteit in de aanpak 
Gemaakte afspraken en lopende projecten uit de tijd voorafgaand aan de 
NCG worden voortgezet.

Op basis van deze richtinggevende principes worden woningen opgenomen en 
beoordeeld (zie figuur 3). Eerst gebeurt dat onder aansturing van de NAM en het 
CVW, later onder leiding van de NCG. In zogenaamde ‘batches’21 geeft de NCG 
aan waar en wanneer wordt geïnspecteerd. Een batch is een groep gebouwen 
die in één keer wordt opgepakt binnen de gebiedsgerichte benadering. Dat leidt 
vervolgens tot opdrachten aan ingenieursbureaus en aannemers om gebouwen 
op te nemen, te beoordelen en waar nodig te versterken in een  ‘batch’. 

19  Dit werd ook het ‘van rij naar vrij’ genoemd.

20  Het groepsrisico (GR) is (in enge zin) de kans per jaar dat een groep personen van een bepaalde 
grootte (bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen) tegelijk slachtoffer wordt.

21  Dit werd ook aangeduid met inspectie- en engineeringsprogramma’s.

Figuur 3 – De focus van de NCG in 2016, 2017 en 2018.22 

22  Sneller starten uitvoering versterkingsmaatregelen aardbevingsgebied Groningen | 
Nieuwsbericht | Nationaal Coördinator Groningen (nationaalcoordinatorgroningen.nl).

Start in november/december 2016
Gestart in maart 2016
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https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/actueel/nieuws/2016/november/02/sneller-starten-met-uitvoering-versterkingsmaatregelen-in-aardbevingsgebied-groningen
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/actueel/nieuws/2016/november/02/sneller-starten-met-uitvoering-versterkingsmaatregelen-in-aardbevingsgebied-groningen
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De gebouwen worden geselecteerd op basis van een veiligheidsrisico en een 
logische, geografische clustering.23 Een gebiedsgerichte aanpak ontstaat. Het 
gaat niet alleen om woningen; er lopen binnen de batches verschillende speciale 
trajecten voor onder meer scholen en zorginstellingen24. 

Op basis van de vier hierboven genoemde richtinggevende principes wordt een 
begin gemaakt met het definiëren van de scope. Van 2015 tot begin 2018 leidt dit 
tot vijf batches. Rond 2017 start een gemeentelijke herindeling in de provincie 
Groningen. Een aantal van de onderstaande gemeenten zijn daardoor opgegaan 
in grotere gemeenten met een andere naam (zie ook figuur 2).

• Batch 1467 + transitiebatch
In 2016 worden onder regie van de NCG 1467 adressen - met name 
rijtjeswoningen - in de kern van het gebied25 (Loppersum, ’t Zandt, 
Appingedam, Ten Post en Overschild) opgenomen en beoordeeld op basis 
van de eerste versie van de NPR. Omdat er sprake was van hogere niveaus 
van gaswinning en omdat de kennis van de seismische capaciteit van 
gebouwen nog beperkt was, leidde dit vaak tot de uitkomst dat 
sloop-nieuwbouw nodig was. Later wordt de ‘transitiebatch’ toegevoegd aan 
batch 1467. De transitiebatch bestaat uit projecten die voor de komst van de 
NCG door de NAM en/of CVW in gang zijn gezet. Het gaat om een 
samenraapsel van allerlei (pilot)projecten zoals Heft in eigen Hand, Eigen 
Initiatief, ‘de stuttenlijst’, H3V en Woco’s.21 De oorspronkelijke batch 1467 
inclusief de transitiebatch wordt vaak aangeduid als ‘batch 1467+’ of kortweg 

23  Boudel op rieg – stand van zaken gasdossier Groningen , Groninger Gasberaad 2020.

24  Deze speciale programma’s zijn gevat in de aantallen adressen in tabel 1.

25  Website NCG: https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/actueel/nieuws/2016/
december/7/versterking-1450-panden, geraadpleegd 21 maart 2022.

als ‘batch 1467’. Door de toevoeging van de transitiebatch komt het aantal 
adressen in ‘batch 1467’ niet meer overeen met het aantal in de naam van de 
batch. 

• Batch 1588
Deze 1588 adressen worden in 2017 geïnspecteerd. Met een beoordeling met 
de NPR wordt vastgesteld dat ze moeten worden versterkt. De adressen van 
batch 1588 bevinden zich in de toenmalige gemeenten Appingedam, Delfzijl, 
Loppersum, Groningen en Midden-Groningen. Voor deze batch worden 
bestuurlijke afspraken gemaakt (zie volgende paragraaf).

• Batch 1581
Deze adressen worden geïnspecteerd in 2017. De batch bestaat oorspronkelijk 
uit 1581 gebouwen, maar doordat onder meer de zorggebouwen uit deze 
batch worden gehaald (die hebben een eigen programma), gaat het om 1565 
adressen. Die bevinden zich in de toenmalige gemeenten Appingedam, 
Delfzijl, Loppersum, Groningen, Midden-Groningen en Het Hogeland. 

• Batch 3260 
Dit is de laatste batch die wordt gestart onder het oude regime van de 
gebiedsgerichte aanpak. De inspecties vinden plaats in het derde en vierde 
kwartaal van 2017, met een kleine uitloop naar begin 2018. Deze batch is 
verspreid over de toenmalige gemeenten Appingedam, Groningen, Delfzijl 
(o.a. Zandplatenbuurt Zuid), Loppersum, Midden-Groningen en het 
Hogeland.

https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/actueel/nieuws/2016/december/7/versterking-1450-panden
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/actueel/nieuws/2016/december/7/versterking-1450-panden
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• Batch 2018
In 2018 wordt een batch opgestart voor Q1-Q3. Ondertussen neemt de 
minister van EZK het besluit om de gaswinning (op termijn) te beëindigen. Dit 
leidt er later in het jaar toe dat deze batch wordt stopgezet. 

2.3.3 Periode halverwege 2018-2019: afbouw van de gaswinning leidt tot 
meer risicogericht werken

Op 29 maart 2018 beslist het kabinet dat de gaswinning op een zo kort mogelijke 
termijn zal worden beëindigd. De Mijnraad wordt verzocht om samen met TNO, 
NEN (werkgroep aardbevingen), KNMI en SodM te bepalen wat dit gaat 
betekenen voor de versterkingsopgave. 

Ten behoeve van het Vaststellingsbesluit Groningen (over de operationele 
strategie voor de gaswinning) is inmiddels door de NAM de Hazard and Risk 
Assessment (HRA) ontwikkeld26. Hiermee wordt het risico van aardbevingen 
voor alle gebouwen in Groningen ingeschat. Dit wordt gedaan door de 
kwetsbaarheid van type gebouwen te vergelijken met de optredende seismische 
belasting. In de HRA wordt gewerkt met een toedeling van gebouwen aan een 
type, zonder feitelijke opname van de staat van een gebouw. Deze toedeling 
staat in de Exposure database (EDB), een dataset met gegevens over gebouwen. 
Er is daardoor geen sprake van uitval: een gebouw wordt altijd toegewezen aan 
één of meerdere typologieën (met kansen van voorkomen). De uitkomst van de 
HRA hoeft op individueel adresniveau dus niet kloppend te zijn. 

Op 2 juli 2018 adviseert de Mijnraad om voortaan de HRA te gebruiken als 
prioriteringstool voor de versterkingsopgave en om jaarlijks via een 

26  De HRA is ontwikkeld door de NAM voor 2015 en later nagenoeg continue geactualiseerd op 
basis van nieuwe kennis.

risicoanalyse te controleren of het individueel risico van de gebouwen in de EDB 
groter is dan de Meijdam-norm27. De Mijnraad hanteert in zijn advies over de 
versterkingsopgave het uitgangspunt dat toezeggingen en gewekte 
verwachtingen niet eenzijdig ongedaan mogen worden gemaakt. Dit leidt ertoe 
dat de batches uit 2015-2017 volledig worden uitgevoerd beoordeeld, ook als dit 
puur op basis van het risicoprofiel niet altijd noodzakelijk is. Het gaat hierbij om 
de batches 1467+ en batch 1588. 

Batch 1581 wordt ook uitgevoerd nadat het SodM in 2019 tot de conclusie komt 
dat het de veiligheid van deze gebouwen bevordert zonder dat dit 
beoordelingscapaciteit kost.28 Voor batch 3260 geldt dat een deel wordt 
doorgezet en een deel in de lokale plannen van aanpak wordt opgenomen zodat 
beide delen in de scope blijven. De scope van de versterkingsopgave wordt 
daarmee een mix van gebouwen waarvan wordt verwacht dat versterking nodig 
is, en van gebouwen die worden versterkt om tegemoet te komen aan eerder 
gewekte verwachtingen. Er wordt zodanig geprioriteerd dat woningen met het 
hoogste risico als eerste aan de beurt zullen komen voor de beoordeling en waar 
nodig versterking.29, 30

Er ontstaat een vernieuwde opbouw van de scope, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt tussen de volgende risicoprofielen die zijn gebaseerd op een 
kansverdeling31:

27  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33529-498.html.

28  Kamerstuk 33529, nr. 701.

29  Kamerstuk 33529, nr. 527.

30  Bestuurlijke afspraken versterking Groningen, 6 november 2020.

31  Opbouw werkvoorraad NCG, EZK/BZK, februari 2020.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33529-498.html
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• Verhoogd risicoprofiel: dit zijn gebouwen waarvan het waarschijnlijk is dat zij 
niet voldoen aan de Meijdam-norm. Het betreft gebouwen waarvan de 
verwachtingswaarde van het individueel risico hoger is dan de 
Meijdam-norm. Deze verwachtingswaarde wordt ook wel aangeduid met de 
term P50.

• Licht verhoogd risicoprofiel: dit zijn gebouwen waarvan het mogelijk is dat zij niet 
voldoen aan de Meijdam-norm. Het betreft gebouwen waarvan de 
90%-bovengrenswaarde van het berekende risico hoger is dan de 
Meijdam-norm. Deze risicomaat wordt ook wel aangeduid met de term 
P9032. Aanleiding voor de introductie van deze risicomaat is het advies van 
het SodM33 om een veilige marge te hanteren bij het bepalen van 
maatregelen op basis van de HRA. Deze risicomaat is in het Mijnraadadvies 
overgenomen.

• Normaal risicoprofiel: dit zijn gebouwen waarvan het waarschijnlijk is dat zij 
voldoen aan de Meijdam-norm; wanneer deze gebouwen worden 
opgenomen in de scope, worden ze ook wel ‘grijze panden’ genoemd. 

In het Mijnraadadvies staat dat in het gehele gebied circa 1.500 gebouwen een 
verhoogd risico hebben en 5.700 gebouwen een licht verhoogd risico (in totaal 
7.200). De NCG werkt met adressen; daarom wordt de werkvoorraad in adressen 
weergegeven. Een deel van die adressen met een licht verhoogd of verhoogd 
risico zat al in de batches, een deel nog niet. 

De HRA levert soms uitkomsten op die vragen oproepen. Zo worden er 
bijvoorbeeld, op enkele meters van elkaar, identieke panden aangetroffen die 
verschillende risicoprofielen krijgen en zijn er woningen uit een geschakeld rijtje 

32  Zie ook het ACVG advies met betrekking tot de Algemene Maatregel van Bestuur, 21 juli 2021.

33  Gevolgen voor de veiligheidsrisico en versterkingsopgave – Staatstoezicht op de Mijnen, 2018.

die soms een ander risicoprofiel krijgen, zonder dat hiervoor een duidelijke 
verklaring is. Dit leidt tot een proces dat ‘verrijking’ wordt genoemd. Op basis 
van criteria (zie kader hierna) die de NCG in overleg met het SodM op papier zet, 
kunnen er gebouwen worden toegevoegd. De criteria worden in september 2018 
vastgesteld in het bestuurlijk overleg.34, 35 De NCG en de gemeenten voeren de 
verrijking uit.

De NCG hanteert onderstaande principes voor de verrijking:
• De resterende adressen uit het blok/appartement worden ook 

toegevoegd bij selectie van één adres uit een blok van twee-onder-een-
kapwoningen; of één/enkele adres(sen), maar niet alle adressen binnen 
een blok van rijtjeswoningen; of één/enkele adres(sen) binnen hetzelfde 
appartementengebouw met meerdere adressen die behoren tot dezelfde 
CVW-typologie. 

• Bij selectie van één adres uit een blok van woningen, die niet behoren tot 
dezelfde typologie maar constructief wel met elkaar zijn verbonden, 
worden ook de omringende woningen meegenomen in de analyse om de 
onderlinge invloed te kunnen onderzoeken. Het betreft hier vaak unieke, 
vrijstaande woningen die als constructief gekoppeld of aanleunend 
kunnen worden beschouwd. 

34  Zie document ‘Uitgangspunten versterking’: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
blg-857741.pdf.

35  NCG, Plan van Aanpak Mijnraadadvies, Veiligheid voorop en de bewoner centraal. In opdracht 
van het Rijk, provincie Groningen en de tien aardbevingsgemeenten, november 2018. De NCG 
geeft aan dat formeel ook de mogelijkheid bestaat om adressen met significante schade toe te 
voegen. Deze is om die reden opgenomen in de opsomming van principes. In de praktijk is dat 
verrijkingscriterium (nog) niet door de NCG ingezet omdat onduidelijk is wanneer schade 
significant is.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-857741.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-857741.pdf
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• Bij selectie van één (of enkele) adres(sen) uit een blok van 
twee-onder-een- kapwoningen of rijtjeswoningen, worden ook de 
adressen meegenomen van woningen binnen dezelfde typologie die zich 
in de directe omgeving bevinden (dezelfde wijk, straal van 100 meter, 
dezelfde PGA-waarde conform NPR9998:2017). 

• Bij selectie van één adres uit een blok van twee-onder-een-kapwoningen 
of rijtjeswoningen worden ook adressen van woningen binnen dezelfde 
typologie toegevoegd die zich niet in de directe omgeving bevinden. 

• Woningen worden toegevoegd die volgens plattegrond, opbouw, 
bouwjaar en openingsratio overeenkomen met woningen die in de 
MRL-P50 groep worden vermeld, en waarvoor wordt geadviseerd 
uitsluitsel te geven door een nadere opname.

• Meerlaagse bouwtypen met een hoofddraagconstructie van metselwerk 
in hoge PGA-gebieden conform NPR9998:2017 worden toegevoegd. 

• Woningen die voorkomen op de Acuut Onveilige Situaties-lijst en de 
‘stuttenlijst’ worden toegevoegd. Noot: dit is deels gedaan, totdat het 
IMG ontstond.

• Adressen met significante schade worden toegevoegd.
• Woningen die al zijn versterkt, worden afgevoerd.

De verrijking leidt in de opeenvolgende jaren tot toevoegingen van adressen aan 
de scope. Op basis van de verrijkte HRA-lijst en de oude batches maken 
gemeenten vanaf 2019 lokale plannen van aanpak. Deze komen in de plaats van 
de batches van de NCG. In de lokale plannen van aanpak nemen gemeenten ook 
‘grijze panden’ op, uit een ander oogpunt dan veiligheid (bijvoorbeeld 
gebiedsontwikkeling, maatschappelijke acceptatie). Het aantal adressen is 
uitgesplitst in tabel 1 van dit document. Het SodM toetst deze plannen. De scope 

bestaat op dat moment dus uit batches, adressen uit de HRA, verrijking en 
toevoegingen via de lokale plannen van aanpak. 

2.3.4 2019-2022: de scope wordt verruimd op basis van nieuwe HRA/
SDRA-runs

De procedures en regels voor het actualiseren van de scope worden in mei 2019 
vastgelegd in het Besluit versterken gebouwen Groningen.36

In de periode 2019-2022 wordt de scope jaarlijks door de NCG herijkt op basis 
van nieuwe HRA-runs. Vanaf 2021 wordt de HRA in publiek beheer genomen. In 
opdracht van EZK ontwikkelt TNO de Seismische Dreigings- en Risicoanalyse 
(SDRA) als vervanger van de HRA.

Bij elke jaarlijkse run van de HRA/SDRA wordt ook op basis van de 
verrijkingsprincipes gekeken of toevoegingen aan de scope nodig zijn. Als het 
risico van een woning kleiner wordt dan eerder is berekend, dan wordt hiermee 
géén rekening gehouden. Dit past bij het uitgangspunt om niet eenzijdig op 
eerdere toezeggingen terug te komen. Een woning met een verhoogd 
risicoprofiel krijgt dus nooit een licht verhoogd of normaal risicoprofiel, ook als 
dat volgens een latere HRA of SDRA (met betere weergave van het afbouwpad 
gaswinning en met nieuwe kennis) een beter passend risicoprofiel zou zijn. 

36  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 20 mei 2019, nr. WJZ / 19127069, 
inzake versterking van gebouwen in Groningen en tot instelling van de Tijdelijke commissie 
versterking Groningen (Besluit versterking gebouwen Groningen). NB: De TCVG is er nooit 
gekomen.
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Daarnaast kan een gemeente via haar lokale plan van aanpak37 gebouwen 
toevoegen met een normaal risicoprofiel, op voorwaarde dat dit de uitvoering 
van het algehele plan versnelt en het draagvlak voor de versterking ten goede 
komt. Hiervoor bestaat géén lijst met criteria. Wel mag dit geen onredelijke 
vertraging opleveren voor de versterking van gebouwen met een verhoogd 
risicoprofiel. Dit wordt jaarlijks getoetst door het SodM. Als deze toezichthouder 
akkoord is met het plan van aanpak, dan kan de gemeente het plan vaststellen 
en indienen bij de NCG. 

De toevoegingen aan de scope via de gemeentelijke plannen komen niet op 
basis van een uniforme set criteria tot stand. Per gemeente wordt een eigen 
afweging gemaakt om gebouwen toe te voegen en ter goedkeuring aan SodM 
voor te leggen. Gemeenten spreken in hun lokale plannen van aanpak38 (al dan 
niet terecht39) ook wel over toepassing van de ‘discretionaire bevoegdheid van 
de burgemeester’, met bijvoorbeeld als reden: maatschappelijke 
aanvaardbaarheid, schrijnende gevallen, en overige (niet nader gespecificeerde) 
situaties. Soms wordt ook de prioriteit gewijzigd, bijvoorbeeld bij schrijnende 
gevallen of als er sprake is van een samenloop van activiteiten. Artikel 6, lid 5 
van het Besluit versterking gebouwen Groningen geeft aan dat (en onder welke 

37  De vijf gemeenten stellen halfjaarlijks een Lokaal Plan van Aanpak (LPA) op. Dit geeft de 
prioritering van het beoordelen en (indien nodig) versterken van gebouwen in hun gemeente, 
binnen de daarvoor geldende kaders die in het Besluit versterking gebouwen Groningen staan 
omschreven. De Lokale Plannen van Aanpak vormen input voor het Meerjaren-
versterkingsprogramma dat de NCG elk halfjaar opstelt (bijstelt) en wat vervolgens weer als 
input geldt voor het volgende LPA.

38  Zie bijvoorbeeld: Plan van aanpak versterken gemeente Delfzijl 2020; Plan van aanpak 2020 
- Versterkingsopgave gemeente Loppersum; Plan van Aanpak Versterking Eemsdelta 
2021-2022.

39  SodM stelt in een reactie (ontvangen per mail d.d. 26 augustus 2022) dat van een dergelijke 
bevoegdheid geen sprake is.

voorwaarden) gebouwen met een lager risicoprofiel voorrang kunnen krijgen in 
een lokaal plan van aanpak. 

In de periode 2019-2022 is sprake van de volgende aanvullingen:

• Aanvullingen 2019 - In maart 2019 presenteert NAM/EZK een nieuwe 
HRA-run. Door een verschuiving van de gaswinning in het nieuwe winningsplan, 
verbeteringen in de Exposure Database en nieuwe kennis over de kwetsbaarheid 
van gebouwen worden ook woningen in de gemeente Oldambt onderdeel van 
de scope. Conform de werkwijze in het Mijnraadadvies wordt opnieuw een 
verrijking uitgevoerd, ook voor de gemeente Oldambt. Het resultaat: 378 
adressen worden via de verrijking toegevoegd aan de werkvoorraad.40 In 2019 
worden daarnaast 2.081 gebouwen toegevoegd via gemeentelijke plannen van 
aanpak.

• Aanvullingen 2020 - Uit de HRA van 2020 komt (met de kennis van toen) naar 
voren dat er in het aardbevingsgebied helemaal geen gebouwen meer zijn met 
een verhoogd risicoprofiel (P50)41. Er worden 80 tot 160 gebouwen met een licht 
verhoogd risicoprofiel geïdentificeerd. Dat zijn uitsluitend schuren bij 
boerderijen. De NCG meldt dat deze gebouwen allemaal al onderdeel uitmaken 
van de scope. De scope blijft daardoor ongewijzigd. Er worden daardoor ook 
geen toevoegingen op basis van de verrijkingscriteria gedaan. In 2020 worden 
600 gebouwen toegevoegd via gemeentelijke plannen van aanpak. Het SodM 

40 NCG, Van 1500 naar 26000, v4, datum onbekend, DOMUS #19228772.

41  Kamerbrief 31 maart 2020 – Resultaten risicoanalyse 2020-2021.
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constateert dat sommige gemeenten een beperkt aantal CC2/CC3-gebouwen42 
met een normaal risicoprofiel toevoegen aan de opgave voor 2020. Hoewel de 
Meijdam-norm en wet- en regelgeving uitgaan van het individueel risico, willen 
sommige gemeenten op die manier ook het groepsrisico een plek geven.43, 44

• Aanvullingen 2021 - In 2021 komt de HRA in publiek beheer. TNO voert vanaf 
dan de Seismische Dreigings- en Risicoanalyse Groningen uit (SDRA – zie voor 
een nadere duiding het achtergrondrapport SDRA, Bijlage H) die wordt gebruikt 
bij de besluitvorming over de gaswinning.45 De uitkomst daarvan is mede 
bepalend voor de omvang en prioritering van de versterkingsoperatie. Uit de 
SDRA van 24 maart 2021 blijkt dat er in het aardbevingsgebied geen gebouwen 
meer zijn met een verhoogd risicoprofiel (P50) en 22 gebouwen met een licht 
verhoogd risicoprofiel (P90).46 Dit aantal is echter afhankelijk van aannames. 
Rekening houdend met modeluitgangspunten uit een gevoeligheidsanalyse van 
TNO zouden 842 gebouwen een verhoogd risicoprofiel (P50) krijgen. De NCG 
constateert dat 37 gebouwen hiervan niet in de versterkingsoperatie zitten, ook 
niet op basis van toevoegingen in lokale plannen van aanpak. Het SodM 
adviseert om deze gebouwen uit voorzorg alsnog op te nemen in het 
versterkingsprogramma. Deze gebouwen worden toegevoegd via het Loket 
Opname Op Verzoek (LOOV). Bij dit loket kunnen bewoners zich melden die 

42  Dit zijn gebouwen met grote of middelmatige gevolgen ten aanzien van het verlies van 
mensenlevens, en/of (zeer) aanzienlijke economische of sociale gevolgen of gevolgen voor de 
omgeving. Indirect zit daarin een relatie met groepsrisico’s.

43  Plan van Aanpak 2020 – versterkingsopgave gemeente Loppersum 2020, Gemeente 
Loppersum, 2020. NB: Overigens achten wij dit niet nodig.

44  Het ACVG acht dit niet nodig.

45  Kamerbrief 6 november 2020 – Publieke SDRA Groningen.

46 Kamerbrief 16 april 2021 – Operationele Strategie en de uitkomsten van de publieke SDRA 
Groningen, afbouw van de export naar België.

vragen hebben over de veiligheid van hun gebouw en een opname wensen.47 
Mede vanwege de criteria waaraan LOOV aanmeldingen moeten voldoen, 
worden uiteindelijk 10 van de 37 gebouwen via LOOV toegevoegd aan de scope. 
Samen met het reguliere LOOV-meldingen leidt dit tot 105 extra adressen in de 
scope. In 2021 worden 71 gebouwen toegevoegd via gemeentelijke plannen van 
aanpak.

• Aanvullingen 2022 - Ook in 2022 bestaan de aanvullingen uit adressen uit de 
SDRA, Verrijking, Lokale Plannen van Aanpak en LOOV. 

•  Uit de SDRA-run met de door EZK/SodM voorgeschreven 
modeluitgangspunten komen er 22 gebouwen naar voren met een licht 
verhoogd risicoprofiel (let op: dit zijn geen adressen). Deze zitten allemaal 
al in de scope. Met de door TNO geadviseerde, afwijkende 
modeluitgangspunten komen er 930 gebouwen of gebouwdelen naar 
voren met een verhoogd risicoprofiel (let op: dit zijn geen adressen). 
Daarvan zitten er 64 nog niet in de werkvoorraad van de NCG. Wel zijn 27 
van deze gebouwen al aangemeld via LOOV. Op dit moment is de 
besluitvorming over het wel/niet toevoegen nog gaande. 

•  De verrijking is - op het moment van schrijven - nog in afwachting van 
voorgaande. 

•  De gemeentelijke plannen liggen - op het moment van schrijven - nog ter 
instemming voor bij SodM.

•  Er zijn 143 adressen toegevoegd via LOOV. 

De totale aanvullingen op de scope in de tijd, nemen af naarmate de tijd vordert. 
Dit is ook te zien in figuur 4.

47  Kamerbrief 16 april 2021 – Operationele Strategie en de uitkomsten van de publieke SDRA 
Groningen, afbouw van de export naar België.
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Figuur 4 – Het cumulatieve aantal adressen in de scope, uitgesplitst naar de 
initiële reden dat deze zijn toegevoegd. Er is geen rekening mee gehouden dat 
gebouwen ook uit de scope worden gehaald, bijvoorbeeld als na beoordeling 
blijkt dat geen versterking nodig is of wanneer de versterking is voltooid. Ook 
zijn de aantallen voor 2022 (nog) niet volledig bekend. 

2.4 Effect afbouw gaswinning op scope
In navolging van het kabinetsbesluit uit 2018 om de gaswinning op een zo kort 
mogelijke termijn te beëindigen, is de gaswinning in de afgelopen jaren sterk 
afgenomen, tot een minimale hoeveelheid om het Groningenveld gebruiksklaar 
te houden (zie figuur 5). De ambitie blijft om de gaswinning af te bouwen.48 
Zolang die afbouw plaatsvindt, neemt de seismische dreiging af (zie ook figuur 

48 Coalitieakkoord 2021-2025, Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomt, VVD, D66, CDA 
en ChristenUnie, 15 december 2021.

6) en daarmee de noodzaak tot versterking; zowel in omvang (aantal adressen) 
als intensiteit (maatregelen per adres). 

2.4.1 Effect piekgrondversnelling 
De seismische dreiging is uit te drukken in de piekgrondversnelling op 
maaiveldniveau. In de NPR9998 wordt gesteld dat een beoordeling niet nodig is 
als de piekgrondversnelling op maaiveldniveau, bepaald voor een herhalingstijd 
van 475 jaar, kleiner is dan 0,05 g.49 De buitenrand van het gebied waarin de 
piekgrondversnelling met een herhalingstijd van 475 jaar groter is dan 0,05 g 
wordt ook wel aangeduid als de 0,05g PGA-contour. Door de afbouw van de 
gaswinning is het gebied waar deze piekgrondgrondversnelling groter is dan 
0,05 g geleidelijk geslonken (zie ook figuur 7). 

Dat een versterking buiten de 0,05g-contour niet nodig is, wil niet zeggen dat dit 
volgens de NPR niet zou mogen. Buiten de huidige 0,05g PGA-contour (T5) 
wordt ook versterkt, zij het in beperkte mate. Een (relatief klein) deel van de 
scope van de versterkingsoperatie betreft adressen buiten de huidige 0,05g 
PGA-contour, omdat gebouwen in het verleden met een oudere NPR zijn 
doorgerekend en op basis van die uitkomsten versterking behoeven50. Onder 
andere in de gemeente Oldambt is dat het geval. 

49 NPR9998: 2020: paragraaf 3.2.1, pag. 42.

50  Kader Beoordelingen zeer lage seismiciteit, NCG, 30 maart 2022.
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Figuur 5 – de scope Jaarlijkse gaswinning Groningen. Een gasjaar loopt van 1 
oktober t/m 30 september.51

51  https://dashboardgroningen.nl/gaswinning-groningenveld (d.d. 19-09-2022), , laatst 
bijgewerkt 26-04-2022.

 

Figuur 6 –Jaarlijks totaal aantal aardbevingen Groningerveld.52

52  KNMI 2022, https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/jaaroverzicht-aardbevingen-2022 
(d.d. 18-01-2022).

https://dashboardgroningen.nl/gaswinning-groningenveld
https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/jaaroverzicht-aardbevingen-2022
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De

Figuur 7 – Effect van de afbouw van de gaswinning en wijzigingen in het Ground 
Motion Model op de 0,05g PGA-contour bij een herhalingstijd van 475 jaar, 
gebaseerd op de tijdvakken in de NPR 9998. 

2.4.2 Effect bij SDRA
De afbouw van de gaswinning zien wij ook terug in de resultaten in de 
opeenvolgende HRA’s en SDRA’s met de door SodM geadviseerde 
modeluitgangspunten: het aantal gebouwen met een verhoogd of licht 
verhoogd risico is volgens deze HRA’s/SDRA’s afgenomen53 van 7.200 gebouwen 
in 2018 tot 22 in 2022 (let op: dit zijn gebouwen, geen adressen). Hoewel de 
SDRA slechts een algemeen beeld geeft van het risico en geen definitief 
uitsluitsel kan geven over de veiligheid van individuele gebouwen, is het verschil 
groot tussen de SDRA voor gasjaar 2022/2023 en de ~27.000 adressen in de 
scope die opgenomen en beoordeeld worden. Als de 27.000 adressen worden 
omgezet in het aantal adressen dat ooit een indicatie heeft gekregen voor een 
verhoogd of licht verhoogd risicoprofiel op basis van de HRA/SDRA, heeft 
ongeveer een derde maximaal een normaal risicoprofiel gehad in de HRA/SDRA 
(zie figuur 8). Mede daarom is het ACVG zich nog nader gaan verdiepen in de 
SDRA. Voor meer informatie daarover wordt verwezen naar het 
achtergronddocument SDRA.

53  Hierbij speelt ook voortschrijdende kennisontwikkeling een rol, waardoor modellen steeds 
nauwkeuriger zijn geworden.
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Figuur 8 – De ruim 27.000 adressen in de scope omgezet in het aantal adressen 
dat ooit een indicatie heeft gekregen voor een verhoogd of licht verhoogd 
risicoprofiel op basis van de HRA/SDRA.

2.4.3 Situatie in 2022
In het gasjaar 2021-2022 werd meer gas gewonnen dan aanvankelijk werd 
verwacht (zie figuur 9)54. Volgens TNO en het SodM is het risico daarvan in 
absolute zin vergelijkbaar met het oorspronkelijke risico voor het gasjaar 
2021-2022. Ook het verwachte aantal aardbevingen is vergelijkbaar. De 
seismische dreiging neemt licht toe boven het zuiden van het Groningenveld. 
Daarbij merkt het SodM op dat er niet een groter aantal te versterken gebouwen 
wordt verwacht als gevolg van deze verhoging.55

54  Kamerbrief 6 januari 2022, mogelijke verhoging gaswinning Groningenveld gasjaar 2021-2022.

55  Kamerbrief 1 april 2022, wijzigingsbesluit gaswinning Groningen 2021-2022, Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat.

 

Figuur 9 – winning Groningenveld gasjaar 2021-2022.56 

56  Beeld: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat – Nieuwsbericht 1 april 2022, Sluiting 
Groningenveld in 2023 blijft in zicht met huidige gaswinning (geraadpleegd op 27 juli 2022).
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3 Samenvatting

Op basis van deze beschrijving van de scope concludeert het ACVG dat de scope 
van de versterkingsoperatie geen vaststaand gegeven is. Het is een lijst die nog 
altijd wordt aangevuld, hoewel steeds beperkter.

Naar aanleiding van onze reconstructie, en vele gesprekken met allerlei partijen 
hierover, stellen we vast dat veiligheid (bij het tot stand komen van de huidige 
scope) voorop heeft gestaan. Er is gebruik gemaakt van de beste kennis (op dat 
moment) over de sterkte van gebouwen. Ook is de scope door de jaren heen 
substantieel aangevuld op basis van informatie bij lokale overheden en de NCG 
over eventuele risicovolle gebouwen. 

Daarnaast zien we een daling in de seismische dreiging, als gevolg van de 
afbouw van de gaswinning. Zolang die afbouw plaatsvindt, neemt de noodzaak 
tot versterking van gebouwen af; zowel in omvang (aantal adressen) als 
intensiteit (maatregelen per adres). 
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