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Voorwoord 

Voor u ligt het lokale plan van aanpak versterking gemeente Loppersum zoals opgesteld door de lokale stuur-

groep. Dit plan bevat de lokale uitwerking van het door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) opgestelde plan 

van aanpak Mijnraadadvies, zoals gepresenteerd op 22 november jl., en de bestuurlijke afspraken over de aanpak 

van de versterkingsopgave op 20 september en 5 november 2018.

Voor de inwoners van de gemeente Loppersum geldt dat ze al lange tijd te maken hebben met de negatieve 

gevolgen van de gaswinning. Veel van onze inwoners hebben schade, hun huizen zijn geïnspecteerd om te kunnen 

toetsen of ze aan de veiligheidsnorm voldoen, ze hebben versterkingsadviezen gekregen of zitten al midden in 

de versterking van hun huis. Het grotendeels stopzetten van het versterkingsprogramma voor de zomer door de 

minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft grote consequenties gehad in onze dorpen en voor onze 

inwoners die vaak al lange tijd in onzekerheid verkeren over de veiligheid van hun huis. 

De lokale stuurgroep Loppersum, de gemeente Loppersum en de woningbouwcorporaties hebben zich fel verzet 

tegen het stilzetten van de versterking. 

De NCG heeft vanaf 2 juli, na de presentatie van het advies van de Mijnraad over de manier waarop versterking 

van woningen zou moeten worden voortgezet, intensief gewerkt aan de vertaling hiervan in een concrete lijst van 

te versterken adressen op basis van de Hazard and Risk Assessment methode (HRA). De lokale stuurgroep heeft 

de minister en de NCG op 11 september 20181) al laten weten onvoldoende inzicht in en daarmee vertrouwen te 

hebben in de uitkomsten van deze theoretische methode om te kunnen bepalen of huizen veilig zijn. Samen met 

de regio is op 20 september met het Rijk afgesproken dat de uitkomsten van de HRA-methode alleen gebruikt 

kunnen worden om te prioriteren in de inspecties (die vanaf nu “opnames” heten). De in dit plan opgenomen 

kaartjes geven dan ook nadrukkelijk alleen dat weer: een prioritering in het programma. 

We zullen in de praktijk moeten beoordelen of de gegevens uit het model kloppen. Dat betekent concreet dat alle 

gebouwen door een deskundige opgenomen en op basis van de Nationale Praktijk Richtlijn (NPR) doorgerekend 

moeten worden om te kunnen bepalen of ze aan de veiligheidsnorm voldoen en of versterking nodig is. De lokale 

stuurgroep heeft dit, voor ons zeer belangrijke, uitgangspunt mede als leidraad genomen bij het opstellen van dit 

lokale plan van aanpak. We gebruiken de uitkomsten van de HRA om te prioriteren, waardoor er dorpen die tot 

nu toe niet in het programma zaten worden toegevoegd en tegelijk kiezen we binnen die dorpen voor een dorps-

gerichte aanpak waarbij alle woningen in dat dorp worden opgenomen en beoordeeld. We blijven onze grote 

vraagtekens houden bij de methode van de HRA en de volledigheid van de lijst, maar zijn ook van mening dat we 

nu niet langer alleen moeten praten, maar ook (weer) aan het werk moeten met het veiliger maken van de huizen 

van onze inwoners. 

Dit plan is opgesteld door de lokale stuurgroep Loppersum, waar kennis over onze inwoners, gebouwen en dorpen 

aanwezig is. Hierdoor hebben we lokaal afwegingen kunnen maken over wat er in 2019 moet gebeuren en waar 

we willen beginnen met de opnames en (her-)beoordeling van gebouwen. Hiermee voldoen we aan de vraag van 

de minister van EZK, die immers meermaals heeft aangegeven dat de lokale stuurgroepen in zijn ogen een 

belangrijke rol hebben. We gaan er dan ook vanuit dat de minister vanuit dit uitgangspunt onverkort zal 

zorgdragen voor de middelen die nodig zijn om dit plan uit te voeren. De lokale stuurgroep Loppersum wil en 

kan haar nieuwe regisserende rol in de versterkingsaanpak waarmaken, maar om tot uitvoering over te kunnen 

gaan moeten de gemeente, de woningbouwcorporaties en de NCG/CVW optimaal gefaciliteerd worden qua 

menskracht en financiën. Of dit plan van aanpak kans van slagen heeft staat of valt met het invullen van een 

aantal randvoorwaarden die tot op heden, ondanks toezeggingen van de minister, niet gerealiseerd zijn. 

1) Zie bijlage voor de brieven van 11 september en 24 oktober.



3

Plan van aanpak versterking gemeente Loppersum 2019

Ondanks dat we ons heel goed realiseren dat we ook nu nog niet in staat zullen zijn om de terecht zo zeer 

gevraagde volledige duidelijkheid te geven, willen we graag zo snel mogelijk met onze inwoners in gesprek over 

de gevolgen van deze vernieuwde aanpak voor hun huis, straat en dorp. Dat doen we door hen te informeren via 

een persoonlijke brief, door de inwoners op dorpsniveau bij te praten over gevolgen van deze aanpak en door 

persoonlijk gesprekken over individuele situaties. 

Na een periode van onderzoeken, discussiëren en afwegen gaan we vanaf januari 2019 weer met het nieuwe 

programma van start om bij te dragen aan een Loppersum waar het net zo veilig wonen is als in de rest van 

Nederland.

Namens de lokale stuurgroep Loppersum,

Wethouder Pier Prins

Voorzitter lokale stuurgroep Loppersum
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1 Inleiding

Op 2 juli 2018 bracht de Mijnraad advies uit aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het advies 

bevestigde dat het kabinetsbesluit om de gaswinning volledig af te bouwen een positieve impact heeft op de 

veiligheid – vanaf 2020 neemt het aardbevingsrisico gestaag af als de gaswinning in het beoogde tempo wordt 

afgebouwd en uiteindelijk stopgezet. Hierdoor heeft de minister een heroverweging van de versterkingsoperatie 

noodzakelijk geacht. In debat met de Tweede Kamer heeft hij aangegeven het rapport van de Mijnraad als blauw-

druk te beschouwen voor een nieuwe aanpak. Bestuurders van Rijk en regio bespraken het advies tijdens bestuur-

lijke overleggen op 2 juli en 20 september 2018, met als uitkomst een bestuurlijk afspraak over een aanpak op 

hoofdlijnen op 5 november jl.

Dit overkoepelende plan van aanpak ‘Veiligheid voorop en de bewoner centraal’ vormt de basis van het nieuwe 

versterkingsprogramma en hebben we vertaald naar de lokale situatie in onze gemeente. Daarnaast zijn er door 

de minister van EZK, op vragen van de NCG, toezeggingen gedaan over “het verrijken van de uitkomsten van het 

Mijnraadadvies, door het toepassen van gezond verstand”. Dit laatste kan in de situatie van de gemeente 

Loppersum hier en daar resulteren in een ruimere interpretatie van het strikte Mijnraadadvies. De argumentatie 

hiervoor is hieronder samengevat.

1.1 Opgave gemeente Loppersum
In dit plan van aanpak voor de gemeente Loppersum worden de bestuurlijke afspraken gekoppeld aan onze lokale 

praktijk. Het is belangrijk om vooraf een goed beeld te hebben van de gemeente Loppersum, omdat elke gemeente 

zijn eigen opgaves kent. Zo heeft de gemeente Loppersum, gelegen midden in het aardbevingsgebied, op grond 

van seismiciteit een ander risicoprofiel dan de omliggende gemeenten. Niet alleen hebben zich hier tot dusver de 

zwaarste bevingen voorgedaan, ook zal hier het risico op bevingen het langst kunnen duren. Onze dorpskernen 

tussen Loppersum en Appingedam hebben hier zeker meerjarig mee te maken.

Verder is er al vanaf de beving in Huizinge in 2012 veel gebeurd in de gemeente Loppersum. Er is in het begin 

door NAM volop geëxperimenteerd, er lopen veel pilots en alle batches en programma’s zijn hier te vinden. Dit 

gegeven verspreid over 17 dorpskernen en een groot buitengebied - waarvan ca. 70% in de categorie vrijstaande 

woningen met diverse woningtypologieën - maakt dat onze versterkingsopgave erg complex en versnipperd is. Met 

het veranderen van de prioriteringssystematiek (HRA) komen daar de nieuwe risicoprofielen bij. Dit maakt onze 

opgave nog complexer, vooral in communicatief opzicht. 

Veel bewoners zijn op de een of andere manier al jaren betrokken en we zien dat het geduld en hun incasserings-

vermogen afneemt. Dat is zorgwekkend; we kunnen mensen niet oneindig laten wachten. De bewoners uit de 

zogenaamde batch 1581 vragen hierin bijzondere aandacht. 

Deze context maakt dat de lokale stuurgroep Loppersum, die meebeweegt met de huidige prioritering, ook ruimte 

maakt voor eigen lokale afwegingen. Deze “gezond verstand aanpak” is in lijn met toezeggingen van de minister.

1.2 Uitgangspunten 
De bestuurlijke afspraken op hoofdlijnen dienen als vertrekpunt voor het plan van aanpak en de doorvertaling naar 

een lokale aanpak van de gemeente Loppersum. De afspraken op hoofdlijnen zijn: 

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

• Ingezet wordt op het versnellen van opname, beoordeling en uitvoering. 

• De norm 10-5 is leidend. 

• Om snelheid te maken is het van belang dat de gebouwen met een verhoogd risicoprofiel en de batch 1.467+ op 

korte termijn in uitvoering gaan. 
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• Hierbij is van belang dat de gebouwen waarvan het risicoprofiel het hoogst is, die waarschijnlijk niet voldoen 

aan 10-5, het eerst aan de beurt zijn. Gevolgd door de gebouwen die naar verwachting in tijd het langst onveilig 

zijn. Ten slotte volgen de overige gebouwen uit de groep met een licht verhoogd risicoprofiel, de zogenaamde 

‘P90-groep’.

• Lopende batches (1467+ en 1588) en het programma Eigen Initiatief kunnen worden uitgevoerd op basis van de 

liggende versterkingsadviezen. Voor de batch 1581 is aangeven dat hiervoor een herbeoordeling op basis van 

de meest recente NPR kan plaats vinden, of dat de eigenaar de keuze heeft om af te zien van deelname aan de 

versterking. Uitzondering hierop zijn de 1581-adressen die een verhoogd risicoprofiel hebben. Die worden wel 

uitgevoerd op grond van de bestaande versterkingsadviezen.

• De vastgestelde zorgvisie 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. In de tussenperiode loopt vooralsnog de financieringsstroom via NAM.

• Tot het moment dat per onderwerp nieuwe afspraken zijn gemaakt, blijven eerdere afspraken uit het Meerjaren-

programma ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen’ (MJP) van kracht. 

In overleg met opdrachtgevers Rijk, provincie Groningen en tien Groninger gemeenten is een plan van aanpak voor 

de uitvoering opgesteld. Tempo maken in de versterkingsoperatie is erg belangrijk. De NCG wil zo snel mogelijk de 

aanpak tot uitvoering brengen en ondertussen versnellingen in het proces door ontwikkelen. 

1.3 Afwegingen
Hieronder wordt geschetst wat lokaal afwegingen kunnen zijn die invloed hebben op de vorm van de projecten. De 

gemeente Loppersum is onder andere formeel verantwoordelijk voor de openbare ruimte, vergunningverlening en 

toezicht. 

Daarnaast is het van belang dat:

• Voorzieningen bereikbaar blijven; 

• Andere dorpen bereikbaar blijven;

• Ondernemers hun klandizie kunnen behouden;

• Kinderen veilig naar school kunnen;

• Als bewoners tijdelijk ergens anders gehuisvest moeten worden, daar een geschikte plaats voor is;

• Voor bewoners navolgbaar is waarom keuzes worden gemaakt;

• Gemeenten samen met woningcorporaties eventueel gewenste of noodzakelijke herstructurering vorm kunnen 

geven;

• Een straat niet eerst wordt geblokkeerd door de aanpak van een deel van de woningen en dan een jaar later 

weer door de aanpak van een ander deel van de woningen in die straat (overlast beperken);

• Etc.

Gebouwen met een verhoogd risicoprofiel moeten het snelst worden opgepakt. In dit lokale plan van aanpak van 

de gemeente Loppersum hebben we bekeken hoe de aanpak zo goed mogelijk aansluit bij bovenstaande uitgangs-

punten, maar ook leidt tot hanteerbare projecten en uitlegbaar is aan bewoners. Soms kan het verstandig zijn 

combinaties van adressen te maken terwijl het risicoprofiel niet altijd hetzelfde is, omdat dit leidt tot een meer 

logisch project/cluster. Redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn: veiligheid, bereikbaarheid, draagvlak of 

ruimtelijke argumenten. 

Kortom: de kaders uit het plan van aanpak ‘Veiligheid voorop en de bewoner centraal’ zijn richtinggevend, maar 

er is ruimte voor een logische en slimme uitvoering om in de praktijk de gewenste snelheid te maken.
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1.4 Terminologie
In dit plan van aanpak wordt de volgende terminologie gebruikt:

• Adressen met een verhoogd risicoprofiel (P-mean, voorheen aangeduid als P50);*

• Adressen met een licht verhoogd risicoprofiel:

 - Een licht verhoogd risicoprofiel langere termijn (P90 langjarig);

 - Een licht verhoogd risicoprofiel (P90); 

• Adressen met een normaal risicoprofiel (gebouwen buiten P90 en P-mean).

*) In de HRA-systematiek wordt de term P-mean gebruikt. P-mean is de verwachtingswaarde, de gemiddelde uitkomst. 

P50 is de uitkomst in 50% van de gevallen. P-mean is niet gelijk aan P50.
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2 Aanpak op hoofdlijnen

2.1 HRA 
Binnen de versterkingsopgave is naar aanleiding van het Mijnraadadvies van 2 juli 2018 geadviseerd de gebouwen 

met een licht verhoogd risicoprofiel aan te houden als afbakening van de opgave. Deze gebouwen komen voort 

uit het Hazard and Risk Assessment model (HRA). Voor deze gebouwen geldt een kans van minder dan 90% dat ze 

voldoen aan de norm van 10-5. Dit is inclusief de gebouwen met een verhoogd risicoprofiel (P-mean). 

Het HRA-model maakt een inschatting van het aantal gebouwen boven het Groningen-gasveld dat niet voldoet 

aan de veiligheidsnorm als gevolg van de gaswinning. Het is een probabilistische (op basis van kansberekening) 

prioriterings-systematiek om de meest kwetsbare gebouwen in beeld te krijgen. 

De HRA is geschikt om gebouwen op volgorde van verwacht risico te zetten. NCG kan op basis van de HRA een 

prioritering binnen de uitvoering aanbrengen en de volgorde van een opnameprogramma vaststellen. 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.

• CC2/3-gebouwen worden getoetst aan het individueel risico, verblijf van grote(re) aantallen mensen is niet 

meegenomen in de modellen.

• HRA is geen toetsingsinstrument voor individuele gebouwen, want aan technische en juridische voorwaarden 

die daarvoor nodig zijn wordt nog niet voldaan. 

Om de lijst waar mogelijk completer te maken en de inconsistenties en onjuistheden te corrigeren, heeft NCG een 

aantal toetscriteria opgeleverd die zijn toegevoegd.

2.2 HRA vanuit Loppersum bezien 
De lokale stuurgroep Loppersum heeft twee brieven geschreven aan de NCG en de minister van EZK2) waarin ze 

haar ideeën omtrent de HRA-systematiek deelt. Behalve generieke twijfels over de toepasbaarheid van het HRA- 

model voor de opgave van Loppersum, zijn ook enkele andere zaken voor dit plan van aanpak van belang:

• Loppersum telt een aantal kleine dorpen waar veel adressen met een (licht) verhoogd risicoprofiel voorkomen. 

In de dorpen waar dit meer dan de helft van het aantal adressen bestrijkt, gaan we uit van een dorpsgerichte 

benadering. Dit wil zeggen dat deze dorpen met voorrang worden opgenomen en beoordeeld en in zijn geheel 

worden afgerond. Dit gaat overigens niet ten koste van de aanpak van gebouwen in andere dorpen en steden 

met een verhoogd risicoprofiel (P-mean).

• In sommige dorpen zijn logische clusters aan te wijzen waar het merendeel van de adressen een verhoogd 

 risicoprofielheeft. De enkele adressen binnen die clusters met een licht verhoogd of normaal risicoprofiel 

worden dan gelijk meegenomen. In andere clusters is sprake van een gebiedsgerichte ontwikkeling; er bestaan 

bijvoorbeeld al plannen, er zijn al afspraken gemaakt of er bestaat een mogelijke koppelkans. Het is belangrijk 

voor de voortgang dat de adressen die binnen deze clusters vallen, direct worden meegenomen in de aanpak. 

• Loppersum heeft de nodige CC2/3-gebouwen waar een bepaald groepsrisico moet worden meegewogen (zorg, 

scholen, dorpshuizen, kerken, MKB/bedrijven, appartementen, etc.). In de HRA-methodiek is geen rekening 

gehouden met het groepsrisico. Als er moverende redenen zijn om de gebouwen met een licht verhoogd of 

normaal risicoprofiel mee te nemen in de nieuwe aanpak, dan gebeurt dat. 

2) Zie bijlage voor de brieven van 11 september en 24 oktober.
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2.3 Reikwijdte
De afbakening heeft geleid tot een bepaalde reikwijdte. Deze reikwijdte van de opgave wordt weergegeven in 

het aantal adressen. Het aantal adressen in het programma 2019 is voor de uitvoeringsplanning en capaciteits-

behoefte van belang. In het onderstaande taartdiagram is weergegeven wat de opgave is voor de hele gemeente 

Loppersum, uitgaande van de risicoprofielen. Hieruit blijkt dat volgens de HRA-systematiek ruim een kwart van 

de adressen in Loppersum een licht verhoogd tot verhoogd risicoprofiel heeft. Hierbij moet worden opgemerkt 

dat een aanzienlijk gedeelte van de adressen al in een lopend programma zijn opgenomen of zelfs al zijn versterkt 

of gesloopt, zie daarvoor tabel bij paragraaf 2.7. En nog eens een kwart van de adressen met een normaal profiel 

zitten in een lopend of afgerond programma.

Taartdiagram van gemeente Loppersum met risicoprofielen (absoluut en procentueel)

In het staafdiagram hierna worden de aantallen verder gekwantificeerd per dorp. Per plaats is de situatie 

verschillend, maar voor de gemeente als geheel is de opgave groot. 

Aantal adressen per risicoprofiel gemeente Loppersum

Normaal Risicoprofiel

Matig Risicoprofiel

Verhoofd Risicoprofiel

400

(8,1%)

915

(18,4%)

3.653

(73,5%)

Normaal risicoprofiel 

Licht verhoogd risicoprofiel 

Verhoogd risicoprofiel
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Het is van belang hierbij op te merken dat als adressen worden opgenomen en beoordeeld, dat dit niet per 

definitie leidt tot versterking van een gebouw. Uit de beoordeling moet namelijk blijken of versterking nood-

zakelijk is of dat het gebouw al aan de norm voldoet. De beoordeling vindt plaats op basis van de meest recente 

NPR, totdat een technisch gevalideerde en juridisch houdbare alternatieve aanpak beschikbaar is. 
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2.4 Prioritering 
Conform het advies van de Mijnraad is afgesproken dat gebouwen met een verhoogd risicoprofiel (P-mean) als 

eerste worden aangepakt. Daarna volgen de gebouwen die volgens de HRA een licht verhoogd risicoprofiel 

hebben en volgens het Staatstoezicht op de Mijnen in tijd het langst onveilig zijn (P90 langjarig), gevolgd door 

overige gebouwen met een licht verhoogd risicoprofiel (P90). Op basis van de genoemde toetsingscriteria in het 

plan van aanpak op hoofdlijnen zijn deze groepen gebouwen gecompleteerd. 

De lokale stuurgroep Loppersum stelt daarnaast een prioritering in de dorpenaanpak voor. De dorpen met een 

relatief groot aantal gebouwen met een (licht) verhoogd risicoprofiel komen eerder aan de orde. Hierbij worden 

slimme koppelingen gemaakt en een aantal logische gebiedsclusters vastgesteld. 

Verder geven we ook prioriteit aan de voortgang van de batch 1581, omdat deze bewoners het langste in de 

wachtstand staan en ondanks de bestuurlijke afspraken nog steeds geen duidelijkheid hebben. Vanuit 

maatschappelijk perspectief vinden wij het niet verantwoord deze inwoners nog veel langer in onzekerheid te 

laten. Het leidt tot wantrouwen in overheden, wegvallen van draagvlak en in enkele gevallen tot aantoonbare 

gezondheidsklachten. Wij zijn dan ook van mening dat de herbeoordeling van de 546 adressen in de gemeente 

Loppersum uit de batch 1581 in 2019 moet worden afgerond. Aangezien het hier om al geïnspecteerde en ge-

engineerde (en dus gemodelleerde) woningen gaat, zal de herbeoordeling substantieel minder tijd en moeite 

kosten dan bij woningen waarover nog niets bekend is. Daarnaast onderzoekt CVW of een verdere versnelling van 

de herbeoordeling mogelijk is door ook hier gebruik te maken van een typologieën aanpak. Tenslotte zijn wij van 

mening dat nu reeds beschikbare beoordelingscapaciteit, naast het vanaf januari direct beoordelen van de al 

geïnspecteerde woningen uit de categorie met een verhoogd risicoprofiel, ook ingezet zou moeten kunnen worden 

voor deze herbeoordelingen. 

2.5 Versnellen
Zowel SodM als Mijnraad hebben in hun adviezen aangegeven dat het van groot belang is dat de versterkings-

aanpak alle mogelijkheden aangrijpt om te versnellen. Als belangrijk onderdeel daarvan wordt de snelle 

ontwikkeling en invoering van eenduidige maatregelenpakketten op typologieniveau gezien. Begin 2018 startte 

het project Versnelling Inspectie en Engineering. In dit project wordt onderzocht welke versnellingsmogelijkheden 

er zijn en wat er voor nodig is om deze te implementeren. Uitgangspunten die hierbij gelden:

• De veiligheidsnorm van 10-5 is een vaststaand gegeven;

• De werkwijze moet in overeenstemming zijn met de vigerende NPR;

• De methodiek waarmee dit kan worden berekend of bepaald, moet zijn of worden gevalideerd;

• De versnellingsmogelijkheid wordt vertrouwd (er is wetenschappelijk en maatschappelijk draagvlak voor de 

toepassing ervan);

• De versnellingsmogelijkheid is juridisch valide en praktisch en technisch uitvoerbaar.

Het is van belang dat de ideeën voor versnelling getoetst worden in de markt, daarom worden marktpartijen 

actief betrokken in dit proces. Daar waar versnellen nu al mogelijk is, wordt dit door vertaald in dit lokale plan 

van aanpak voor de gemeente Loppersum.

Daarnaast zouden wij graag de haalbaarheid van de optie onderzocht willen hebben waarbij een inwoner via zijn 

aannemer een bouwplan kan indienen bij de gemeente, waarna de toets op de NPR in het vergunningentraject 

plaatsvindt.

2.6 Opname en beoordelen
Om tot een beoordeling te komen of een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm 10-5 moet ieder gebouw worden 

opgenomen en beoordeeld. Bewoners zullen worden geïnformeerd dat de opnames ook dienen om de informa-

tie over gebouwen te verbeteren. Opname leidt altijd tot een beoordeling of een gebouw aan de veiligheidsnorm 

voldoet. Beoordeling kan ook plaatsvinden met behulp van nog te ontwikkelen methoden. Tot dat deze nieuwe 

methoden zijn vastgesteld en gevalideerd blijven we echter gebruik maken van de bestaande methoden.
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2.7 Batches en andere programma’s
Zoals hiervoor aangegeven kennen we lopende programma’s die door kunnen gaan op basis van de bestaande 

versterkingsadviezen. In Loppersum zijn dat: de batch 1467+, transitietrajecten, het zorgprogramma en Eigen 

Initiatief. Aangezien het hier om lopende programma’s gaat, maken deze geen onderdeel uit van dit plan van 

aanpak. Dat neemt niet weg dat we de voortgang in de uitvoering van deze lopende programma’s van zeer groot 

belang vinden. Daarnaast maken, zoals eerder aangegeven, veel adressen in Loppersum onderdeel uit van de 

batch 1581, waarvoor verschillende afspraken gelden per type risicoprofiel. Daarnaast is er nog een grote groep 

adressen waar al wel geïnspecteerd is, maar nog niet geëngineerd en waarover ook geen aparte afspraken zijn 

gemaakt. Hier volgen we qua prioritering in principe de risicoprofielen. Tot slot is er een laatste grote groep 

adressen in de gemeente, waar nog niet is geïnspecteerd en waarop eveneens de HRA-prioritering wordt 

toegepast. 

Deze groepen staan weergegeven in onderstaande tabel:

Het Mijnraadadvies stelt dat gedane toezeggingen aan eigenaren niet eenzijdig kunnen worden opgezegd, 

evenmin kunnen gewekte verwachtingen worden genegeerd. Dit geldt voor de hele opgave in het gebied, in het 

overkoepelende plan van aanpak staan de algemene uitgangspunten beschreven. 

In de tabellen hieronder worden de benodigde acties per risicoprofiel in relatie tot de lopende batches en 

programma’s beschreven. De wijze waarop hieraan lokaal uitvoering wordt gegeven is beschreven vanaf 

hoofdstuk 3.

Tabel: Verhoogd risicoprofiel uitgesplitst naar benodigde actie:

Tabel: Licht verhoogd risicoprofiel uitgesplitst naar benodigde actie:

 Status Aantal Benodigde actie

Gereed

Lopend programma

Batch 1581

Inspectie uitgevoerd

Nog niet geïnspecteerd

Totaal

88

85

18

78

131

400

Geen

Planontwikkeling afronden en met prioriteit uitvoeren

Opgeleverde versterkingsadviezen uitvoeren of versneld 

opleveren versterkingsadviezen 

Versneld beoordelen

Versneld opnemen en beoordelen

Lopend programma

1581

Alleen geïnspecteerd

Niet geïnspecteerd

Eindtotaal

85

18

78

131

312

88

88

206

86

238

367

897

18

18

616

461

1.017

1.351

3.445

139

69

208

1.152

565

1.333

1.918

4.968

  1. Verhoogd  2. Licht verhoogd 3. Normaal  Eindtotaal

  Risicoprofiel Risicoprofiel Risicoprofiel

Status Gereed  Niet gereed Gereed  Niet gereed Gereed  Niet gereed 

 Status Aantal Benodigde actie

Gereed

Lopend programma

Batch 1581

Inspectie uitgevoerd

Nog niet geïnspecteerd

Totaal

18

206

86

238

367

915

Geen

Planontwikkeling afronden en uitvoeren

Versterkingsadvies versneld herbeoordelen

Beoordelen

Opnemen en beoordelen
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Tabel: Normaal risicoprofiel uitgesplitst naar benodigde actie:

In hoofdstuk 4 zijn de uitgangspunten per batch of programma nader uitgewerkt. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens 

per dorp de stand van zaken per batch, programma en risicoprofiel weergegeven. Deze uitgangspunten bieden 

tevens een voorzet voor de inhoud van de dialoog over de voortgang.

2.8 Dialoog & communicatie
De volgende uitgangspunten voor de communicatie richting bewoners/eigenaren zijn opgenomen in het regionale 

plan van aanpak van de NCG:

• In de communicatie krijgen gebouwen met een verhoogd risico (P-mean) en een licht verhoogd risico (P90) 

 voorrang. Hierbij geldt de volgende prioritering:

 1. Verhoogd risico (P-mean)

 2. Licht verhoogd risico voor langere termijn (P90 langjarig)

 3. Licht verhoogd risico (P90) 

• In de communicatie wordt rekening gehouden met de afspraken die rondom het huidige I&E-programma zijn 

gemaakt (1467+ / 1588 / 1581 / geïnspecteerd). 

• Eigenaar/bewoners waaraan is beloofd dat zij in september 2018 geïnformeerd worden, ontvangen uiterlijk eind 

2018 informatie over de stand van zaken van hun woning.

• Alle communicatie richting eigenaar/bewoners gebeurt in samenspraak met de gemeente Loppersum en de 

corporaties. Bij voorkeur zijn gemeente en NCG gezamenlijk afzender van de boodschap. 

De daadwerkelijke inzet van de communicatiemiddelen en het moment van communiceren is in afstemming met 

gemeente Loppersum bepaald en vastgesteld in de lokale stuurgroep. Dit is uitgewerkt in hoofdstuk 10.

Woningeigenaren kunnen altijd afzien van versterken of weigeren deel te nemen. 

 Status Aantal Benodigde actie

Gereed

Lopend programma

Batch 1581

Inspectie uitgevoerd

Nog niet geïnspecteerd

Totaal

208

616

461

1.017

1.351

3.653

Geen

Planontwikkeling afronden en uitvoeren

Versterkingsadvies versneld herbeoordelen

Beoordelen, geen prioriteit

Opnemen en beoordelen, geen prioriteit
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3 Versterken in de context van de gemeente Loppersum

3.1 Werkwijze gemeente Loppersum
De HRA-methode resulteert in een object-gestuurde prioritering. Dat levert op de kaart van de gemeente 

Loppersum een zeer ‘gespikkeld’ beeld op. Waar mogelijk en nuttig streven wij een geclusterde aanpak na. De 

gemeente Loppersum ziet daartoe vooral mogelijkheden wanneer er sprake is van woningen van de woningbouw-

corporaties. Daarnaast ziet de gemeente Loppersum het mede als haar verantwoordelijkheid om toe te zien dat 

het proces voldoende ingericht wordt in overleg met de inwoners.

Op basis van de ruimtelijke samenhang met andere adressen in de aanpak kan worden gekozen voor enkele 

verschillende benaderingswijzen. In een aantal dorpen worden clusters aangewezen die een logische ruimtelijke 

samenhang hebben en grotendeels gelijksoortige risicoprofielen.

3.1.1 Collectieve aanpak
Hier is sprake van een grote ruimtelijke samenhang en overeenkomsten qua typologie. Rijwoningen worden bij-

voorbeeld collectief aangepakt, waarbij meerdere nabijgelegen gebouwclusters kunnen worden gecombineerd.

3.1.2 Collectief objectgerichte aanpak
Hier is sprake van een gemiddelde tot grote ruimtelijke samenhang, maar met veelal vrijstaande bebouwing van 

een uniek gebouwtype. Voordelen van gezamenlijk aanpakken worden hierbij benut, maar het individuele pand 

blijft wel het uitgangspunt in deze aanpak. 

3.1.3 Individuele aanpak
Hier is sprake van een lage ruimtelijke samenhang van vrijstaande bebouwing van een uniek gebouwtype. Dit is 

ofwel het geval als er een lage risicograad is in omliggende bebouwing, ofwel als het gaat om bebouwing in het 

buitengebied.

3.2 Bewoner centraal
De bewoner en zijn veiligheid centraal is altijd het uitgangspunt geweest. Nu er meer risico-gestuurd te werk 

gegaan wordt (en daarmee minder gebiedsgericht) is er een grotere kans dat inwoners meer individueel in het 

overleg met de NCG komen te staan. De gemeente Loppersum wil hierin de vinger aan de pols houden als het 

gaat om het naleven van het principe “de bewoner centraal”.

3.3 Wijk- en dorpsvisies
In de gemeente Loppersum zijn diverse visies op- en vastgesteld die van invloed zijn op de uitvoering van het 

versterkingsprogramma. Daarbij maken we onderscheid in:

• Dorpsvisies.

• Gebiedsvisies

• Sectorale visies.

Dorpsvisies

Alle dorpen in de gemeente Loppersum beschikken over een door het dorp zelf opgestelde dorpsvisie. Voor een 

deel zijn deze visies inmiddels gedateerd. Vier dorpen hebben het proces om te komen tot een dorpsvisie recent 

afgerond waardoor deze actueel zijn. De dorpsgemeenschap is in eerste aanleiding aan zet om uitvoering te geven 

aan de dorpsvisie. Het is tevens de agenda in het regelmatige gesprek tussen het dorp en de gemeente. 

Gebiedsvisies

In een vroegtijdig stadium heeft de NCG in het kader van de gebiedsgerichte benadering aangegeven dat het 

gebiedsversterkingsplan bestaat uit een gebiedsvisie en een versterkingsprogramma. In dat kader is er een 

gebiedsvisie voor Loppersum en een gebiedsvisie voor ‘t Zandt door de gemeenteraad vastgesteld. De gebiedsvisie 
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heeft een tweezijdig karakter. Enerzijds de samenvatting van bestaande documenten en visies voor zover deze 

betrekking hebben op het dorp, anderzijds flexibel om in te spelen op de ruimtelijke vragen die voortkomen uit 

de versterking. Basis van de visie zijn de benoemde waarden in het dorp die het waard zijn behouden te blijven. 

Voor Zeerijp en Middelstum is het proces om te komen tot een gebiedsvisie ingezet, maar met de gewijzigde 

koers in de versterking is dit proces nu meer gericht op de actualisatie van de dorpsvisie.

Sectorale visies

De gemeente Loppersum heeft diverse sectorale visies vastgesteld die allen onverkort van kracht zijn bij de 

beoordeling van ontwikkelingen. De belangrijkste hiervan zijn:

• Het woon- en leefbaarheidsplan;

• Het milieubeleidsplan (energie-transitieplan en energievisie);

• De visie op de gebouwde omgeving;

• De Sportnota;

• Afwegingskader openbare ruimte;

• Bestemmingsplan cultureel erfgoed.
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4  Uitgangspunten versterkingsopgave gemeente Loppersum

4.1 Inleiding
Het versterkingsprogramma kan vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Spraakverwarring over 

batches en risicoprofielen ligt op de loer. Hierdoor kunnen de dingen door elkaar gaan lopen en kunnen mis-

verstanden ontstaan. In dit plan van aanpak proberen we de situatie te verhelderen.

Kortgezegd kunnen er verschillende overwegingen zijn om een gebouw op een bepaald moment op te nemen in 

het nieuwe versterkingsprogramma. De uitgangspunten bij deze overwegingen worden in dit hoofdstuk gepresen-

teerd. In het volgende hoofdstuk wordt per dorp weergegeven op welke wijze de verschillende overwegingen zijn 

gecombineerd, zodat per adres duidelijk is wat de vervolgstappen zijn. De overwegingen betreffen:

1) Risicoprofiel

2) Batches

3) Andere overwegingen

4.2 Risicoprofiel 
Het risicoprofiel volgt uit de lijsten zoals die door Mijnraad en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zijn vastgesteld 

op basis van de HRA-methode. Op basis van een statistische analyse is berekend welke gebouwen de grootste 

kans hebben om niet aan de norm te voldoen. De minister van EZK heeft op basis van deze twee adviezen 

besloten deze methodiek te gebruiken. 

4.2.1 Verhoogd risicoprofiel (P-mean)
Deze gebouwen krijgen de hoogste prioriteit. Als van een gebouw in deze categorie reeds een versterkingsadvies 

beschikbaar is (waaronder batch 1581), dan wordt dit versterkingsadvies onverkort uitgevoerd. Is er geen advies, 

maar is er onder het oude versterkingsprogramma wel een inspectie gedaan, dan worden deze inspectierapporten 

in het eerste kwartaal naar een ingenieursbureau gestuurd voor beoordeling. Als er nog geen inspectie is gedaan, 

dan wordt het gebouw direct in het eerste kwartaal opgenomen en beoordeeld.

De uitvoering van een versterkingsadvies start kort nadat het advies is opgeleverd. Uitgangspunt is dat in 2019 

wordt gestart met de uitvoering van alle gebouwen in deze categorie. Afhankelijk van de benodigde werkzaam-

heden zal een kortere of langere voorbereidingstijd voor de fysieke werkzaamheden noodzakelijk zijn. 

4.2.2 Licht verhoogd risicoprofiel langere termijn (P90 langdurig)
Deze gebouwen worden successievelijk opgepakt (na P-mean) voor wat betreft de benodigde opnames en 

beoordeling. Doelstelling is dat benodigde opname en beoordeling in 2019 plaatsvinden, waarna uitvoering 

vanaf 2020 plaatsvindt. Eerder oppakken is mogelijk als er andere overwegingen meespelen.

4.2.3 Licht verhoogd risicoprofiel (P90)
Deze categorie wordt gelijktijdig met de voorgaande categorie opgepakt, met dien verstande dat gebieden of 

dorpen met een relatief groot aantal gebouwen in deze categorie later aan de beurt komen dan gebieden of 

dorpen met relatief meer gebouwen in de voorgaande twee categorieën. Eerder oppakken is mogelijk als er 

andere overwegingen meespelen.

4.2.4 Normaal risicoprofiel
Deze gebouwen worden voorlopig niet opgenomen in het programma, tenzij een koppeling met een geclusterde 

aanpak noodzakelijk is of als daar andere moverende redenen voor zijn. Voor inwoners die zich niet veilig voelen 

wordt een apart programma ontwikkeld door de NCG. Daarnaast dient er een programma ‘veilig verklaren’ te 

worden ontwikkeld door de NCG. 
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4.3 Batches
In het verleden zijn verschillende programma’s gestart om de versterking van de gebouwen in het gebied voor 

elkaar te krijgen. Deze zijn onder te verdelen in vier verschillende categorieën.

4.3.1 Lopende trajecten
Projecten die al in een uitvoeringsproces naar versterking zitten gaan gewoon door, ongeacht het door de 

HRA-methode bepaalde risicoprofiel. Over deze programma’s is bestuurlijk afgesproken dat zij doorgang vinden. 

Het gaat dan in Loppersum onder meer om de programma’s / batches:

• Batch 1467+ (ca. 330 adressen, waaronder ook MKB en zorgpanden)

• Heft in Eigen Hand (25 adressen)

• Eigen Initiatief (87 adressen)

• Scholenprogramma (11 scholen)

• Transitietrajecten (waaronder pilots, corporatieprojecten, etc.)

• Erfgoed (Rijksmonumenten en karakteristieke panden)

• Dorpshuizen (12 adressen)

Deze programma’s lopen door, omdat richting deze groepen verwachtingen zijn gewekt en vaak al vergevorderde 

afspraken zijn gemaakt. Veel eigenaren zitten momenteel al in de voorbereidingsfase of er wordt zelfs al 

uitgevoerd. De eigenaar beslist uiteindelijk of de versterkingsmaatregelen worden uitgevoerd en heeft ook de 

mogelijkheid om af te zien van versterking.

4.3.2 Batch 1581
Binnen batch 1581 kunnen eigenaren niet kiezen voor het uitvoeren van het liggende versterkingsadvies dat 

op basis van de NPR:2015 is opgesteld, ondanks dat dit wel de uitdrukkelijke wens van de lokale stuurgroep 

Loppersum was. Uitzondering op deze regel vormen de adressen met een verhoogd risicoprofiel (P-mean). Voor 

deze groep wordt het liggende versterkingsadvies zo spoedig mogelijk uitgevoerd, indien de eigenaar daarmee 

instemt. 

De eigenaren van gebouwen met een licht verhoogd of normaal risicoprofiel kunnen kiezen voor een herbeoorde-

ling van het versterkingsadvies conform de meest recente versie van de NPR, of voor afzien van versterken. Om op 

korte termijn perspectief te kunnen bieden aan deze groep, die al lange tijd wacht op duidelijkheid, is een snelle 

herbeoordeling gewenst. De lokale stuurgroep Loppersum heeft dan ook bepaald dat alle herbeoordelingen in 

2019 moeten plaatsvinden. Het kan niet zo zijn dat deze groep achteraan moet sluiten in de rij. 

De gebouwen met een licht verhoogd risicoprofiel krijgen hierin voorrang. In het eerste kwartaal moet worden 

gestart met herbeoordeling, gelijktijdig met de beoordeling van de gebouwen met een verhoogd risicoprofiel 

(P-mean). Gebouwen met een normaal risicoprofiel worden in principe herbeoordeeld vanaf het derde kwartaal 

2019, tenzij deze gebouwen in een cluster zitten waar eerdere herbeoordeling aan de orde is.

Vanuit het eerder genoemde maatschappelijke perspectief stelt de lokale stuurgroep Loppersum bovendien 

als randvoorwaarde dat alle adressen in de batch 1581 van de gemeente Loppersum in 2019 moeten zijn 

herbeoordeeld, om, indien noodzakelijk, in 2020 met de uitvoering te kunnen beginnen. Voor adressen waar 

deze herbeoordeling niet heeft plaats gevonden, willen wij dat in 2020 het bestaande versterkingsadvies 

(NPR:2015) alsnog in uitvoering wordt gebracht.2)

4.3.3 Latere batches
Het betreft hier gebouwen die in een latere batch zijn geïnspecteerd, tussen juli 2017 en december 2018. De op 

risicoprofielen gebaseerde aanpak zoals die is gepresenteerd in paragraaf 4.2 is hier leidend. 

2) Behoudens situaties waarin de eigenaar zelf expliciet heeft aangegeven af te zien van de mogelijkheid voor herbeoordeling.
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4.3.4 Nog niet geïnspecteerde gebouwen
Deze gebouwen zijn tot op heden niet geïnspecteerd in het kader van het versterkingsprogramma. De op risico-

profielen gebaseerde aanpak zoals die is gepresenteerd in paragraaf 4.2 is hier leidend. 

4.3.5 Zorgprogramma
Binnen de gemeente Loppersum bevinden zich een aantal zorggebouwen, die vallen binnen verschillende 

bestaande batches. Deze gebouwen zijn onderdeel van het zorgprogramma waarvoor het visiedocument 

‘(Bevings)bestendige zorg in Groningen’ op 5 september jl. is vastgesteld door de Stuurgroep Zorg.

4.4 Andere overwegingen
Er kunnen naast risicoprofiel en batches uit het verleden nog andere overwegingen zijn om bepaalde gebouwen 

eerder mee te nemen in de aanpak. Hierin zijn enkele overwegingen te onderscheiden.

4.4.1 Ruimtelijke samenhang
De ruimtelijke samenhang van de gebouwen in de versterkingsopgave kan aanleiding zijn om gebouwen eerder op 

te nemen in de versterkingsaanpak. Bijvoorbeeld als er een ruimtelijke opgave of koppelkans aanwezig is, dit in de 

uitvoering voordelen zou kunnen opleveren, of als er grote aantallen naburige gebouwen worden opgepakt. 

4.4.2 Groepsrisico (CC2/3-gebouwen)
Het groepsrisico is niet meegewogen in de HRA-methodiek. Dit kan een overweging zijn om bepaalde gebouwen 

waar grote aantallen mensen bijeenkomen vervroegd op te nemen in de versterkingsaanpak. Het kan hierbij 

gaan om zorg, dorpshuizen, MKB/bedrijven, etc. In de gemeente Loppersum gaat het om een handvol adressen. 

CC2/3-gebouwen die een (licht) verhoogd risicoprofiel hebben en/of in een lopend programma voorkomen, 

worden volgens die aanpak verder uitgevoerd. 

4.4.3 Speciale situaties 
Het is mogelijk dat er moverende redenen zijn om een gebouw toch op te nemen in het programma, ondanks dat 

er geen verhoogd risicoprofiel is berekend door het HRA-model. Kennis over een matige constructieve staat, veel 

aardbevingsschade, een uitzonderlijke situatie met betrekking tot de bewoner/eigenaar, of andere ontwikkelingen 

kunnen leiden tot opname in het programma. Het gaat hier om beperkte aantallen.

In dit lokale plan van aanpak hebben we alle bovenstaande uitgangspunten gecombineerd en per dorp gekeken 

naar de met onze lokale kennis best passende aanpak, waarbij natuurlijk de veiligheid steeds het primair leidende 

motief is geweest. 
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5  De aanpak in de gemeente Loppersum

5.1 Aanpak per dorp
Loppersum telt 17 dorpen, afgerond zo’n 5.000 adressen en ongeveer 10.000 inwoners. Ten behoeve van 

overzicht voor de bewoners in die dorpen, maar ook vanuit organisatorisch oogpunt, hanteren we in dit 

hoofdstuk een aanpak per dorp. De dorpen zijn zo veel mogelijk in volgorde van prioritering beschreven. 

Per dorp is een beknopte beschrijving gegeven van wat de opgave is: het aandeel adressen in een verhoogd en 

licht verhoogd risicoprofiel en reeds lopende trajecten (batches en programma’s). Ook worden mogelijke clusters 

aangegeven. Dit is vervolgens concreet vertaald naar acties voor 2019. De absolute aantallen zijn in een aparte 

tabel weergegeven en indien er clusters zijn is hiervan een kaartje opgenomen. Hierbij is het heel belangrijk 

om te vermelden dat de opgenomen kaartjes niet weergeven welke panden “veilig” of “onveilig” zijn, maar 

slechts aangeven in welke clusters we woningen willen laten opnemen en beoordelen om te kunnen bepalen 

of ze mogelijk versterkt moeten worden. 

Het buitengebied van de gemeente Loppersum krijgt een aparte aanpak. Hieronder vallen alle adressen rondom 

de dorpskernen die een (licht) verhoogd risicoprofiel hebben. De aantallen hiervan zijn op dit moment niet 

inzichtelijk, de adressen in het buitengebied zijn vooralsnog opgenomen in de overzichten per kern. In paragraaf 

5.19 wordt dit nader toegelicht. Tot slot hebben we in paragraaf 5.20 de opgave van de woningcorporaties apart 

per dorp in beeld gebracht.

5.2 Loppersum
In het dorp Loppersum zijn inmiddels alle gebouwen geïnspecteerd via verschillende programma’s en batches. Er 

zijn relatief weinig adressen met een verhoogd risicoprofiel, waarvan de meeste al versterkt of in uitvoering zijn 

(batch 1467+). In het centrum van de dorpskern en aangrenzende wijken liggen relatief veel adressen met een 

licht verhoogd risicoprofiel. Hiervan vallen veel adressen in batch 1581, waarvan de versterkingsadviezen deels 

zijn opgeleverd of binnen een half jaar worden opgeleverd volgens de meest recente planning van CVW. 

Loppersum

Wirdum 

Garrelsweer

Stedum

‘t Zandt

Leermens

Middelstum

Oosterwijtwerd

Zeerijp

Westeremden

Eenum

Garsthuizen

Huizinge

Zijldijk

Westerwijtwerd

Toornwerd

Startenhuizen

Eindtotaal

38

74

47

42

32

24

2

22

17

7

3

2

1

1

312

213

92

100

26

52

54

94

26

65

98

26

35

7

 

4

2

3

897

864

78

126

403

273

39

1.039

47

148

86

29

63

59

104

50

29

8

3.445

1.357

254

277

473

375

118

1.162

95

234

191

58

100

67

111

54

31

11

4.968

59

8

1

20

88

14

2

2

18

169

1

2

18

1

7

4

6

208

  1. Verhoogd  2. Licht verhoogd 3. Normaal  Eindtotaal

  Risicoprofiel Risicoprofiel Risicoprofiel

 Status   Gereed    Niet gereed   Gereed    Niet gereed    Gereed   Niet gereed 
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Het winkelcentrum (Hogestraat, Lagestraat, Nieuwstraat) is een apart cluster dat onder het beschermd dorps-

gezicht valt. Bijna al deze adressen zijn opgenomen in batch 1467+ of 1581. Veel versterkingsadviezen uit deze 

laatste batch zijn inmiddels gedeeld met de eigenaar/ondernemer. 

De gemeente ontwikkelt samen met ondernemers en bewoners in het centrumgebied een toekomstvisie voor het 

winkelcentrum. Deze visie wordt in het voorjaar van 2019 opgeleverd inclusief een stedenbouwkundig programma. 

De omvang van de versterkingsopgave is hier van grote invloed en dient daarom snel duidelijk te worden. Veel van 

de betreffende gebouwen staan bovendien aan elkaar vast of zijn constructief verbonden. Dit is een extra reden 

om dit cluster als geheel te beschouwen. Daarnaast worden een aantal ondernemers en woningen aan de Wijmers-

weg toegevoegd aan dit cluster om uiteenlopende redenen. 

Een ander cluster bevindt zich aan de oostzijde van de Singelweg en de zuidzijde van de Wirdumerweg. Deze 

gebouwen vallen allemaal onder batch 1581. Gezien het hoge percentage gebouwen met een licht verhoogd 

risicoprofiel, worden alle adressen in het eerste half jaar van 2019 herbeoordeeld. 

Tot slot is er een sportcluster aan de Boslaan. Naast de Boshal, die tevens als rampen-opvanglocatie dient, liggen 

er sportvelden en gebouwen van de voetbalvereniging en de tennisvereniging. De versterkingsadviezen hiervan 

zijn opgeleverd en gedeeld met de eigenaren en vallen binnen de batch 1467+ of 1581. Mogelijke koppelkansen 

kunnen alleen worden benut als er snel duidelijkheid is over alle gebouwen.

Concreet betekent dit:

• Q1 2019  – snelle beoordeling van de adressen met verhoogd risicoprofiel die niet in een lopend 

    programma zitten. 

    – met voorrang uitvoering van de adressen met verhoogd risicoprofiel die in de batch 1467+ en  

   1581 zitten. Ook de zorggebouwen vallen hieronder.

• Q1-Q2 2019  – herbeoordeling van de adressen met licht verhoogd risicoprofiel binnen batch 1581, inclusief  

   de drie hiervoor genoemde clusters.

• Q2-Q4 2019  – uitvoering overige adressen uit de batch 1467+.

• Q3-Q4 – herbeoordeling van de resterende adressen in batch 1581.

    –  beoordeling van de adressen met licht verhoogd risicoprofiel die niet in een lopend programma  zitten.

                                                 ^ Tabel: aantal adressen Loppersum

Kaart: clusters Loppersum 

binnen batch 1581

Lopend programma

1581

Alleen geïnspecteerd

Niet geïnspecteerd

Totaal Loppersum

24

1

13

38

59

59

111

40

62

213

14

14

353

234

277

864

102

67

169

663

275

352

67

1.357

  1. Verhoogd  2. Licht verhoogd 3. Normaal  Eindtotaal

  Risicoprofiel Risicoprofiel Risicoprofiel

Loppersum   Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed  
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5.3 Wirdum
In Wirdum heeft meer dan 70% van de adressen een verhoogd of (langdurig) licht verhoogd risicoprofiel. Daarom 

wordt aan dit dorp een hoge prioriteit toegekend en opteren we voor een dorpsgerichte benadering. Er zijn geen 

gebiedsgerichte programma’s in Wirdum geweest en er zijn bovendien nog weinig inspecties uitgevoerd. Dit 

betekent dat we hier grotendeels moeten starten met opnames.

Er is een cluster aan te wijzen waar de meeste adressen onder het hoogste risicoprofiel vallen. De rest van de 

adressen in dit cluster valt onder het licht verhoogd of normaal risicoprofiel. Het gaat om de noordwestzijde van 

de Wirdumerweg en de Fromaweg (zie kaart). De verkeerssituatie in Wirdum leidt ertoe dat een gezamenlijke aan-

pak noodzakelijk is. De adressen in dit cluster worden daarom tegelijkertijd benaderd. Voor restaurant ‘t Regthuys 

(CC2/3-gebouw) geldt eveneens voorrang op grond van het groepsrisico dat hier bestaat.

Concreet betekent dit:

• Q1 2019  – Opname adressen met verhoogd risicoprofiel, inclusief het cluster en ‘t Regthuys.

• Q2 2019  – Beoordeling adressen met verhoogd risicoprofiel, inclusief het cluster en ‘t Regthuys.

• Q2-Q3 2019  – Opname van alle overige adressen met (langdurig) licht verhoogd risicoprofiel.

• Q4 2019  – Beoordeling adressen met (langdurig) licht verhoogd risicoprofiel.

   – Opname resterende adressen met een normaal risicoprofiel (dorp afmaken).

Tabel: aantal adressen Wirdum

Kaart: cluster Wirdumerweg/Fromaweg

Lopend programma

Alleen geïnspecteerd

Niet geïnspecteerd

Totaal Wirdum

4

5

65

74

8

8

15

4

73

92

2

2

2

4

72

78

31

13

210

254

  1. Verhoogd  2. Licht verhoogd 3. Normaal  Eindtotaal

  Risicoprofiel Risicoprofiel Risicoprofiel

Wirdum   Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed
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5.4 Garrelsweer
In Garrelsweer zijn de meeste gebouwen geïnspecteerd (ca. 90%), waarvan een grote meerderheid kortgeleden 

(Q3-Q4 2018). Het aantal opnames met een (licht) verhoogd risicoprofiel is hier dus beperkt, maar het aantal 

beoordelingen met (licht) verhoogd risicoprofiel gaat richting de helft van het dorp. 

In verband met mogelijke koppelkansen in gebiedsontwikkeling wordt een cluster voorgesteld rond de 

Ockingeheemlaan en Bovendijks. Dit is een naoorlogse wijk met voornamelijk rijwoningen. Deze wijk heeft een 

hoog percentage adressen met een (licht) verhoogd risicoprofiel. 

Daarnaast hebben de meeste gebouwen van het vooroorlogse oorspronkelijke bebouwingslint langs het 

Damsterdiep een licht verhoogd risicoprofiel. Om een samenhangende aanpak te krijgen ligt het voor de hand 

de enkele tussenliggende gebouwen met een normaal risicoprofiel tegelijkertijd op te pakken. In dit kader is 

een tweede cluster vastgesteld rond het Damsterdiep.

Concreet betekent dit:

• Q1 2019  – snelle (opname en) beoordeling van adressen die verhoogd risicoprofiel hebben en het cluster   

  Ockingeheemlaan/Bovendijks.

• Q2 2019  – (opname en) beoordeling van overige adressen met (langdurig) licht verhoogd risicoprofiel,    

  inclusief het cluster aan het Damsterdiep.

• Q4 2019  – (opname en) beoordeling resterende adressen met normaal risicoprofiel (dorp afmaken).

Tabel: aantal adressen Garrelsweer 

Kaart: clusters Garrelsweer

Toelichting: in rood cluster Ockingeheemlaan/Bovendijks en in blauw cluster Damsterdiep.

Lopend programma

Alleen geïnspecteerd

Niet geïnspecteerd

Totaal Garrelsweer

20

21

6

47

1

1

6

81

13

100

2

2

16

95

15

126

1

1

45

197

35

277

  1. Verhoogd  2. Licht verhoogd 3. Normaal  Eindtotaal

  Risicoprofiel Risicoprofiel Risicoprofiel

Garrelsweer   Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed
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5.5 Stedum
In Stedum zijn een aantal adressen opgenomen in batch 1581, in 2018 is verder gegaan met het inspecteren van 

een dertigtal adressen. Ook zijn er al enkele woningen versterkt via trajecten die eerder zijn gestart. 15% van de 

adressen vallen onder een verhoogd of licht verhoogd risicoprofiel. Daarnaast zit nog eens 10% van de adressen in 

een lopende batch/programma waarbij er sprake is van een normaal risicoprofiel.

In het gebied rond Nij Nittersum hebben via diverse programma’s al inspecties en/of engineering plaatsgevonden. 

Een school is reeds gesloopt, de corporatiewoningen van Nij Nittersum zijn opgenomen in een programma van de 

corporatie, en de engineering van woningen in batch 1581 is nog gaande. Een aanzienlijk aantal woningen in dit 

gebied heeft een verhoogd risicoprofiel. Gezien de ruimtelijke samenhang en de ontwikkeling van het voormalige 

schoolterrein is een geclusterde aanpak hier gewenst. Dit cluster noemen we cluster Nittersum. Buiten dit cluster 

zijn er nauwelijks gebouwen met een (licht) verhoogd risicoprofiel in Stedum.

Concreet betekent dit:

• Q1 2019 – uitvoering van de versterkingsadviezen van adressen met een verhoogd risicoprofiel binnen    

  batch 1581 en eerdere trajecten.

   – snelle herbeoordeling van de overige adressen binnen batch 1581. 

  – snelle opname en beoordeling van de adressen met een verhoogd risicoprofiel, inclusief de    

  adressen in cluster Nittersum.

• Q3 2019  – opname en beoordeling van adressen die een licht verhoogd risicoprofiel hebben en niet onder een  

  batch/programma vallen.

Tabel: aantal adressen Stedum

Kaart: cluster Nittersum in Stedum

Lopend programma

1581

Alleen geïnspecteerd

Niet geïnspecteerd

Totaal Stedum

1

17

22

2

42

12

 

1

13

26

16

19

98

270

403

2

2

31

36

121

285

473

  1. Verhoogd  2. Licht verhoogd 3. Normaal  Eindtotaal

  Risicoprofiel Risicoprofiel Risicoprofiel

Stedum   Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed
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5.6 ‘t Zandt
In ‘t Zandt is dezelfde situatie aan de orde als in Loppersum: alle adressen (op 1 na) zijn reeds geïnspecteerd. Er 

zijn al diverse trajecten gestart om tot uitvoering te komen, onder meer in de Hink Oostingstraat, Oosterstraat, 

Karshof, Hoofdstraat en de school. Er zijn niet veel woningen met een verhoogd risicoprofiel; over de rijwoningen 

in de kern die daar wel onder vallen is reeds overeenstemming bereikt over sloop en nieuwbouw. De gebouwen 

met een licht verhoogd risicoprofiel vallen met name onder batch 1467+ of 1581. Aan de Molenweg bevindt zich 

een cluster met dit risicoprofiel binnen batch 1581. Voorrang bij herbeoordeling is hier daarom aan de orde, ook 

voor de woningen met een normaal risicoprofiel.

Concreet betekent dit:

• Q1 2019  –  uitvoering met voorrang van de adressen met (licht) verhoogd risicoprofiel die zich in een 

   lopend programma bevinden. 

  – snelle beoordeling van de adressen met verhoogd risicoprofiel die nog niet in een programma  

  zitten.

  –  snelle herbeoordeling van de adressen met lichtverhoogd risicoprofiel die in de batch 1581  

  zitten, inclusief cluster Molenweg. 

• Q2-Q4 2019  – uitvoering overige adressen uit de batch 1467+.

• Q3  – herbeoordeling van de resterende adressen in batch 1581.

• Q3-Q4  –  beoordeling overige adressen met (langdurig) licht verhoogd risicoprofiel.

Tabel: aantal adressen ’t Zandt

Kaart: cluster Molenweg in batch 1581 ‘t Zandt.

Lopend programma

1581

Alleen geïnspecteerd

Niet geïnspecteerd

Totaal ’t Zandt

24

 

8

 

32

14

14

24

 

52

104

69

99

1

273

18

18

160

83

131

1

375

  1. Verhoogd  2. Licht verhoogd 3. Normaal  Eindtotaal

  Risicoprofiel Risicoprofiel Risicoprofiel

’t Zandt   Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed
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5.7 Leermens
Van de adressen in Leermens valt twee derde binnen een risicoprofiel, maar naar verhouding minder van de 

zwaarste categorie dan bij Wirdum. Ook hier hebben tot nu toe nauwelijks inspecties plaatsgevonden. Daarom 

gaan we in Leermens ook uit van een dorpsgerichte benadering en starten we met opnames.

We definiëren een cluster aan de noordwestzijde van het dorp. Hier bevinden zich veel gebouwen met een 

verhoogd risicoprofiel. Vanwege deze clustering en vanwege de verkeerssituatie is het aan te bevelen dit 

gelijktijdig op te pakken. Dit noemen we cluster Rondweg.

Concreet betekent dit:

• Q1 2019  – opname adressen met verhoogd risicoprofiel, inclusief het cluster.

• Q2 2019  – beoordeling adressen met verhoogd risicoprofiel, inclusief het cluster.

• Q2-Q3 2019  –  opname van alle overige adressen met (langdurig) licht verhoogd risicoprofiel.

• Q4 2019  – beoordeling adressen met (langdurig) licht verhoogd risicoprofiel.

  – opname resterende adressen met normaal risicoprofiel (dorp afmaken).

Tabel: aantal adressen Leermens

Kaart: cluster Leermens

Lopend programma

Alleen geïnspecteerd

Niet geïnspecteerd

Totaal Leermens

1

 

23

24

2

1

51

54

2

37

39

1

1

6

1

111

118

  1. Verhoogd  2. Licht verhoogd 3. Normaal  Eindtotaal

  Risicoprofiel Risicoprofiel Risicoprofiel

Leermens   Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed
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5.8 Middelstum
Vergelijkbaar met Stedum zijn hier adressen die in batch 1581 vallen en adressen die daarna zijn geïnspecteerd. 

Een aanzienlijk deel van het dorp is nog niet geïnspecteerd. 

De enkele adressen die een verhoogd risicoprofiel hebben zijn reeds versterkt. Dat geldt ook voor de huur-

woningen aan de Ploegersweg met een licht verhoogd risicoprofiel. Aan de Vlaslaan en de Korenlaan bevindt zich 

een cluster van adressen met een licht verhoogd risicoprofiel. Deze vallen onder batch 1581. In deze buurt 

bevinden zich daarnaast nog een reeks woningen die eveneens in batch 1581 zitten, maar een normaal risico-

profiel hebben (cluster Vlaslaan-Ploegersweg). Gezien de ontwikkelingen die al plaatsvinden in de buurt (een 

groot deel van de buurt is versterkt), is snelle herbeoordeling van deze clusters het uitgangspunt.

Verder is er apart aandacht nodig voor de zorggebouwen in Middelstum, zoals het Hippolytushoes en Esdoornlaan 

2-12. Hiervan zijn de versterkingsadviezen al opgeleverd. Voor het sportgebouw van Midstars (CC2/3-gebouw) 

geldt eveneens urgentie op grond van sociaalmaatschappelijke gronden. 

Concreet betekent dit:

• Q1 2019  – snelle herbeoordeling van de adressen die in batch 1581 vallen met licht verhoogd risicoprofiel  

  (waaronder cluster Vlaslaan-Korenlaan en cluster Vlaslaan-Ploegersweg). 

   – (opname en) beoordeling van de zorggebouwen en Midstars.

• Q3-Q4 2019  –  opname en/of beoordeling van alle overige adressen met (langdurig) licht verhoogd risicoprofiel.

• Q3-Q4  – herbeoordeling van de resterende adressen binnen batch 1581 met normaal risicoprofiel.

Tabel: aantal adressen Middelstum

Lopend programma

1581

Alleen geïnspecteerd

Niet geïnspecteerd

Totaal Middelstum

 

 2

2

20

 

 

20

36

32

1

25

94

87

139

297

516

1.039

7

7

150

171

298

543

1162

  1. Verhoogd  2. Licht verhoogd 3. Normaal  Eindtotaal

  Risicoprofiel Risicoprofiel Risicoprofiel

Middelstum   Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed

Kaart: clusters Middelstum Vlaslaan-Korenlaan 

en Vlaslaan-Ploegersweg.
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5.9 Oosterwijtwerd
Een kwart van de gebouwen in dit dorp heeft een verhoogd risicoprofiel, het volgende kwart heeft een (langjarig) 

licht verhoogd risicoprofiel. Oosterwijtwerd is niet eerder opgenomen in de gebiedsgerichte aanpak van de NCG en 

er zijn nauwelijks inspecties geweest.

Aan de Schoolweg bevinden zich 8 adressen rond restaurant Veldzicht, waarvan 1 woning een normaal risico-

profiel heeft. Dit adres wordt geclusterd meegenomen in de aanpak van de andere 7 adressen.

Concreet betekent dit:

• Q1 2019  – opname adressen met verhoogd risicoprofiel.

• Q2 2019  – beoordeling adressen met verhoogd risicoprofiel.

• Q2-Q3 2019 –  opname van alle overige adressen met (langdurig) licht verhoogd risicoprofiel.

• Q4 2019  – beoordeling adressen met (langdurig) licht verhoogd risicoprofiel.

   – opname resterende adressen met normaal risicoprofiel (dorp afmaken).

Tabel: aantal adressen Oosterwijtwerd

Kaart: cluster Oosterwijtwerd

Lopend programma

Alleen geïnspecteerd

Niet geïnspecteerd

Totaal Oosterwijtwerd

1

 

21

22

1

25

26

47

47

1

1

93

95

  1. Verhoogd  2. Licht verhoogd 3. Normaal  Eindtotaal

  Risicoprofiel Risicoprofiel Risicoprofiel

Oosterwijtwerd   Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed
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5.10 Zeerijp
Na de beving bij Zeerijp begin 2018 is het hele dorp in 2018 met spoed geïnspecteerd. Ongeveer een derde van de 

adressen in de dorpskern heeft een (licht) verhoogd risicoprofiel, waarvan een klein aantal een verhoogd risico-

profiel. De helft hiervan is reeds opgenomen in een sloop-nieuwbouwtraject waarover afspraken zijn gemaakt. 

Rond de kruising van Molenweg en Noorderstraat staan een aantal woningen met verschillende risicoprofielen. 

Vanuit ruimtelijk oogpunt is een geclusterde aanpak hier gewenst. Gelijktijdige aanpak van nagenoeg dezelfde 

woningen is ook beter uit te leggen aan de bewoners/eigenaren.

Concreet betekent dit:

• Q1 2019  – versnelde uitvoering van het sloop-nieuwbouwtraject van de adressen met een verhoogd 

   risicoprofiel.

   – beoordeling van de overige adressen met verhoogd risicoprofiel. 

• Q3 2019  – beoordeling van de adressen met een licht verhoogd risicoprofiel, waaronder het cluster 

   Molenweg-Noorderstraat. 

Tabel: aantal adressen Zeerijp

Kaart: cluster Zeerijp

Lopend programma

Alleen geïnspecteerd

Niet geïnspecteerd

Totaal Zeerijp

8

 9

17

2

63

65

9

139

148

3

1

4

22

211

1

234

  1. Verhoogd  2. Licht verhoogd 3. Normaal  Eindtotaal

  Risicoprofiel Risicoprofiel Risicoprofiel

Zeerijp   Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed
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5.11 Westeremden
In Westeremden heeft iets meer dan de helft van de gebouwen een (licht) verhoogd risicoprofiel, waarvan een 

beperkt aantal een verhoogd risico heeft. Ook hier is geen gebiedsgerichte aanpak van de NCG geweest. Op de 

wierde liggen enkele woningen met een normaal risicoprofiel. Aangezien een groot percentage van de woningen 

op de wierde een (licht) verhoogd risicoprofiel heeft, is het wenselijk de gebouwen met een normaal risicoprofiel 

mee te nemen met de aanpak van de gebouwen met licht verhoogd risicoprofiel. Dit is het wierdecluster.

Concreet betekent dit:

• Q1 2019  – opname adressen met verhoogd risicoprofiel.

• Q2 2019  – beoordeling adressen met verhoogd risicoprofiel.

  – opname van adressen met (langdurig) licht verhoogd risicoprofiel, inclusief het wierdecluster.

• Q3-Q4 2019  – beoordeling adressen met (langdurig) licht verhoogd risicoprofiel, inclusief wierdecluster.

• Q4 2019  – opname resterende adressen met normaal risicoprofiel (dorp afmaken).

Tabel: aantal adressen Westeremden

Kaart: Wierdecluster Westeremden

Lopend programma

Alleen geïnspecteerd

Niet geïnspecteerd

Totaal Westeremden

 

7

7

6

92

98

5

2

79

86

11

2

178

191

  1. Verhoogd  2. Licht verhoogd 3. Normaal  Eindtotaal

  Risicoprofiel Risicoprofiel Risicoprofiel

Westeremden   Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed
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5.12 Eenum
In Eenum is tot dusver niet geïnspecteerd, op een paar adressen na. In de dorpskern zijn geen adressen met een 

verhoogd risicoprofiel. Wel valt de helft van de adressen onder een licht verhoogd risicoprofiel, daarom wordt 

voorgesteld het hele dorp mee te nemen in een dorpsbenadering.

Concreet betekent dit:

• Q1 2019  – opname en beoordeling adressen met verhoogd risicoprofiel

• Q3-Q4 2019  –  opname en beoordeling adressen met (langdurig) licht verhoogd risicoprofiel.

• Q1 2020  – opname overige adressen met normaal risicoprofiel (dorp afmaken).

Tabel: aantal adressen Eenum

5.13 Garsthuizen
Ook in dit dorp is nog niet geïnspecteerd. Er zijn in de kern geen adressen met een verhoogd risicoprofiel. Een 

derde van de adressen heeft een licht verhoogd risicoprofiel.

Concreet betekent dit:

• Q1-Q2 2019  – opname en beoordeling adressen met een verhoogd risicoprofiel

• Q3-Q4 2019  – opname en beoordeling adressen met een (langdurig) licht verhoogd risicoprofiel.

Tabel: aantal adressen Garsthuizen

Lopend programma

Alleen geïnspecteerd

Niet geïnspecteerd

Totaal Eenum

1

2

3

1

25

26

3

1

25

29

5

1

52

58

  1. Verhoogd  2. Licht verhoogd 3. Normaal  Eindtotaal

  Risicoprofiel Risicoprofiel Risicoprofiel

Eenum   Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed

Lopend programma

Niet geïnspecteerd

Totaal Garsthuizen

2

2

1

34

35

1

62

63

2

98

100

  1. Verhoogd  2. Licht verhoogd 3. Normaal  Eindtotaal

  Risicoprofiel Risicoprofiel Risicoprofiel

Garsthuizen   Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed
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5.14 Huizinge
Het dorp met de zwaarste aardbeving tot dusver is nog niet geïnspecteerd (op 1 uitzondering na). Er zijn geen 

adressen met een verhoogd risicoprofiel. 10% van de adressen heeft een licht verhoogd risicoprofiel.

Concreet betekent dit:

• Q3-Q4 2019  – opname adressen met een licht verhoogd risicoprofiel

Tabel: aantal adressen Huizinge

5.15 Zijldijk
Ook in dit dorp is nog niet programmatisch geïnspecteerd. Er zijn bijna geen adressen met een (licht) verhoogd 

risicoprofiel. Concreet betekent dit dat er vooralsnog voor de gebouwen met een normaal risicoprofiel geen 

verdere aanpak is in Zijldijk.

Tabel: aantal adressen Zijldijk

5.16 Westerwijtwerd
Ook in dit dorp is nog niet programmatisch geïnspecteerd. Er zijn in de kern geen adressen met een verhoogd 

risicoprofiel. Enkele adressen hebben een licht verhoogd risicoprofiel. 

Concreet betekent dit:

• Q3-Q4 2019  – opname en beoordeling adressen met een licht verhoogd risicoprofiel.

Tabel: aantal adressen Westerwijtwerd

10

99

111

Lopend programma

Alleen geïnspecteerd

Niet geïnspecteerd

Totaal Huizinge

1

1

7

7

3

1

55

59

4

1

62

67

  1. Verhoogd  2. Licht verhoogd 3. Normaal  Eindtotaal

  Risicoprofiel Risicoprofiel Risicoprofiel

Huizinge   Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed

Lopend programma

Alleen geïnspecteerd

Niet geïnspecteerd

Totaal Zijldijk

1

1

4

2

98

104

6

6

2

  1. Verhoogd  2. Licht verhoogd 3. Normaal  Eindtotaal

  Risicoprofiel Risicoprofiel Risicoprofiel

Zijldijk   Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed

7

1

46

54

Lopend programma

Alleen geïnspecteerd

Niet geïnspecteerd

Totaal Westerwijtwerd

4

4

7

1

42

50

  1. Verhoogd  2. Licht verhoogd 3. Normaal  Eindtotaal

  Risicoprofiel Risicoprofiel Risicoprofiel

Westerwijtwerd   Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed
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5.17 Toornwerd
Ook in dit dorp is nog nauwelijks geïnspecteerd. Er zijn in de kern geen adressen met een verhoogd risicoprofiel. 

Een enkel adres valt onder een licht verhoogd risicoprofiel.

Concreet betekent dit:

• Q3-Q4 2019  – opname en beoordeling adressen met een licht verhoogd risicoprofiel.

Tabel: aantal adressen Toornwerd

5.18 Startenhuizen (deel Loppersum)
In Startenhuizen (gem. Loppersum) hebben nog nergens inspecties plaatsgevonden. Er zijn in dit dorp geen 

gebouwen met een verhoogd risicoprofiel, enkele gebouwen hebben een licht verhoogd risicoprofiel. De aanpak 

van Startenhuizen vindt gelijktijdig plaats met Garsthuizen.

Concreet betekent dit:

• Q3-Q4 2019  –  opname en beoordeling van de adressen met een licht verhoogd risicoprofiel, gezamenlijk met  

   Garsthuizen.

Tabel: aantal adressen Startenhuizen

5.19 Buitengebied gemeente Loppersum
In het landelijke gebied buiten de dorpskernen ligt verspreide bebouwing, waaronder agrarische bedrijven en 

woningen. Een relatief groot percentage hiervan heeft een (licht) verhoogd risicoprofiel. De adressen in het 

buitengebied rondom Loppersum, Zeerijp en ‘t Zandt zijn al geïnspecteerd. 

Er zijn veel overeenkomsten tussen de adressen in het buitengebied. Bijvoorbeeld voor wat betreft functie en 

gebouwtype. Een gezamenlijke aanpak afgestemd op de bewoners in het buitengebied heeft daarom de voorkeur. 

Technisch is het echter nog niet mogelijk om aantallen weer te geven, omdat de adressen in het buitengebied 

allemaal administratief bij een bepaalde kern horen. De adressen in het buitengebied zijn dus meegenomen in de 

overzichten per dorp.

Concreet betekent dit:

• Q1 2019  – opname en beoordeling van adressen met een verhoogd risicoprofiel.

• Q3-Q4 2019  – opname en beoordeling van adressen met een (langdurig) licht verhoogd risicoprofiel.

4

1

26

31

Lopend programma

Alleen geïnspecteerd

Niet geïnspecteerd

Totaal Toornwerd

2

2

4

1

24

29

  1. Verhoogd  2. Licht verhoogd 3. Normaal  Eindtotaal

  Risicoprofiel Risicoprofiel Risicoprofiel

Toornwerd   Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed

11

11
Niet geïnspecteerd

Totaal Startenhuizen

3

3

8

8

  1. Verhoogd  2. Licht verhoogd 3. Normaal  Eindtotaal

  Risicoprofiel Risicoprofiel Risicoprofiel

Startenhuizen   Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed     Gereed    Niet gereed
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5.20 Opgave woningcorporaties per dorp
Een deel van de adressen waarover dit plan van aanpak gaat is eigendom van een woningcorporatie. In de 

onderstaande tabel staat aangegeven hoeveel huurwoningen er per dorp een (licht) verhoogd risicoprofiel hebben. 

Uiteraard gaat NCG samen met de gemeente in nauw overleg met de corporaties afspraken maken over de verdere 

uitwerking. Overigens is een flink aantal corporatiewoningen met een (licht) verhoogd risicoprofiel al versterkt of 

in uitvoering.

Aantal Verhoogd  Licht Normaal  Totaal

huurwoningen in Risicoprofiel verhoogd Risicoprofiel

   Risicoprofiel

Loppersum

Wirdum Gn

Garrelsweer

Stedum

‘t Zandt

Leermens

Middelstum

Oosterwijtwerd

Zeerijp

Westeremden

Garsthuizen

Huizinge

Zijldijk

Westerwijtwerd

Toornwerd

Startenhuizen

Eindtotaal

22

34

27

20

18

 

20

6

8

 

 

 

155

82

4

4

10

10

6

64

2

7

2

6

197

355

 

10

13

55

 

249

 

 

 

 

5

687

459

38

41

43

83

6

333

8

15

2

6

5

1.039
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6  Fasering en planning 

Fasering 2019
We begeven ons in een transitie van de ene prioriteringssystematiek (van rij naar vrij, van binnen naar buiten 

en gebiedsgericht) naar de andere (HRA). Daarnaast hebben we te maken met bestuurlijke afspraken en 

verwachtingen over specifieke batches. In Loppersum lopen al die variaties door elkaar heen en zijn terug te 

zien in veel dorpen. Voor het komende jaar is de onderstaande fasering in Loppersum van toepassing:

Een nieuw adres met een verhoogd risicoprofiel wordt met voorrang opgenomen (Q1) en direct daarop beoordeeld 

(Q2). Als er dan inderdaad sprake is van een versterkingsopgave, wordt vanaf Q3 met eigenaren overlegd over 

de planvorming. In de praktijk duurt dit een half tot 1 jaar. De uitvoering van deze adressen zal daarom op zijn 

vroegst in 2020 starten. Voor de P-mean adressen in de batches/programma’s ligt dit anders. Zie onderstaande 

overzicht. 

Wanneer we de kwartalen uit het vorige hoofdstuk per fase op een rij zetten, dan resulteert dat in de 

onderstaande ruwe planning voor 2019 met een doorkijk voor uitvoering naar 2020:

Opname

(Her)
beoordeling

Plan-
ontwikkeling

Uitvoering

• Nieuwe adressen P-mean/P90

• Adressen die al geinspecteerd zijn in P-mean/P90
• 1581

• P-mean/P90 met VA die versterkt 
 moeten worden
• 1467+
• P-mean binnen 1581

• Transitietrajecten
• 1467+

Verhoogd risicoprofiel 

(P-mean)

Licht verhoogd 

risicoprofiel (P90, 

P90 langdurig)

Normaal risicoprofiel

Q1 – nieuwe 

adressen

Q2-Q3 – nieuwe 

adressen

Q1-Q3 – nieuwe 

adressen in 

clusters

Q1 – adressen die 

geïnspecteerd zijn

Q2 – adressen die 

in Q1 nieuw zijn 

opgenomen

Q1-Q2 – adressen 

1581 

Q3-Q4 – adressen 

al geïnspecteerd

Q3-Q4 – adressen 

1581 en al geïn-

specteerde adres-

sen in clusters

2019 – adressen 

1467+, 1581 

Q3-4 nieuwe 

P-mean adressen

2019 – adressen

1467+, 1581

2019 – adressen 

1467+

2019/2020 –

adressen 1467+ 

en 1581

2020 - 

P-mean adressen

2019/2020 –

adressen 1467+, 

1581

2020 –

adressen 1467+

Risicoprofiel Opname (Her)beoordeling Planvorming Uitvoering
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7  Capaciteit

De nieuwe prioritering vergt de nodige technische capaciteit voor opnames, beoordeling en uitvoering. Daarnaast 

is capaciteit nodig voor de begeleiding en voorbereiding van projecten bij de uitvoeringsorganisaties: gemeente, 

NCG en CVW. Als basis voor de invulling van de capaciteitsvraag is nodig dat er:

• Bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak is voor de opgave;

• Financiële en overige middelen tijdig beschikbaar zijn;

• Er zicht is op de omvang van de opgave in de tijd gezien. 

Naar verwachting ontstaan er in de loop van 2019 diverse nieuwe inzichten, zoals ten aanzien van de versnelde 

opname en beoordelingsmethodieken. Dit is van invloed op de benodigde capaciteit, maar hoeveel kunnen we nu 

nog niet aangeven. Een ander belangrijk punt is dat de capaciteit voor de beoordeling nog steeds gelimiteerd is. 

Bovendien is door het stopzetten van de beoordelingen in de loop van 2018, beschikbare capaciteit weggevloeid. 

Het vraagt tijd om deze weer te mobiliseren maar de capaciteit is dus wel beschikbaar in de markt.

Door deze onzekerheden is het lastig om ver vooruit te plannen. Daarom ligt de focus voor dit plan van aanpak op 

de eerste twee kwartalen van 2019. De doorkijk naar de rest van het jaar en 2020 kent dus nog een grote mate 

van onzekerheid. 

Conform de uitgangspunten ligt de nadruk van de opnames en (her)beoordelingen bij panden met een verhoogd 

risicoprofiel. Waar relevant is dit aangevuld met panden met een licht verhoogd of normaal risicoprofiel (om reden 

van uitvoerbaarheid, veiligheid, draagvlak, ruimtelijke samenhang). Zie hoofdstuk 5 voor meer detailinformatie 

over deze clusters.

7.1 Behoefte opnamecapaciteit
Ten aanzien van de opnames concentreren we ons in het eerste en tweede kwartaal van 2019 Q1 en Q2 op de 

nieuwe adressen met een verhoogd risicoprofiel en beginnen we met de dorpen waar de prioriteit het hoogst is. 

Dit levert de volgende capaciteitsvraag op: in het eerste kwartaal 162 opnames, in het tweede kwartaal 224 

opnames en in de laatste twee kwartalen 141 opnames. Het complete overzicht van de benodigde opname-

capaciteit staat in de tabel op bladzijde 37. Voor het eerste kwartaal van 2020 zijn nu zo’n 250 opnames geraamd. 

Ruim duizend gebouwen zijn dan nog niet geïnspecteerd of opgenomen. In 2019 zal duidelijk moeten worden 

hoe het opnameprogramma vanaf 2020 verder wordt vormgegeven.

7.2 Behoefte beoordelingscapaciteit
De focus in dit plan van aanpak ligt op het zo snel als mogelijk kunnen beoordelen of de gebouwen met het 

hoogste risicoprofiel aan de norm voldoen en zo niet, daarna zo snel mogelijk te starten met de uitvoering van de 

benodigde maatregelen. We willen dan ook vanaf januari de beschikbare beoordelingscapaciteit inzetten voor de 

beoordeling van de al geïnspecteerde panden uit deze categorie. Dat betekent dat daar de in januari voor 

toepasbare NPR moet worden ingezet en niet moet worden gewacht op de beschikbaarheid van de NPR:2018. 

Daarnaast willen we, zoals eerder aangegeven, alle panden uit batch 1581 in 2019 laten herbeoordelen (als de 

eigenaar dat wil). Dit vraagt ons inziens twee maatregelen, te weten (1) alle lopende beoordelingen uit deze groep 

waaraan nog gerekend wordt met de NPR:2015 meteen “omzetten” naar de NPR:2017 en (2) de nu niet gebruikte 

beoordelingscapaciteit vanaf januari meteen inzetten voor het starten met het herbeoordelen van panden uit de 

groep 1581. Op deze wijze kan alle beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk worden ingezet en voorkomen we 

(deels) een stuwmeer aan te beoordelen panden doordat op veel plekken tegelijk met opnemen wordt begonnen.

Het complete overzicht van de benodigde (her)beoordelingscapaciteit staat in de tabel op bladzijde 38.

De benodigde capaciteit voor 2020 is op dit moment moeilijk in te schatten door de ontwikkelingen die in de 

wijze van beoordelen worden verwacht. Daardoor zijn veel gebouwen nu nog in de categorie ‘nader te bepalen’ 

geplaatst. Dit betekent dus niet dat deze adressen uit de totale opgave zijn verdwenen. In de loop van 2019 zal 

moeten worden bepaald wat de definitieve benodigde vraag is voor 2020.
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Woonplaats NCG Risicoprofiel Q1 Q2 Q2-Q3 Q3-Q4 Q1 N.t.b. Eind-
  2019  2019 2019  2019     2020  totaal
Eenum 1. Verhoogd Risicoprofiel 2      2

Eenum 2. Licht verhoogd Risicoprofiel    25   25

Eenum 3. Normaal Risicoprofiel     25  25

Totaal Eenum  2   25 25  52

Garrelsweer 1. Verhoogd Risicoprofiel 6      6

Garrelsweer 2. Licht verhoogd Risicoprofiel  13     13

Garrelsweer 3. Normaal Risicoprofiel     15  15

Totaal Garrelsweer  6 13   15  34

Garsthuizen 1. Verhoogd Risicoprofiel 2      2

Garsthuizen 2. Licht verhoogd Risicoprofiel    34   34

Garsthuizen 3. Normaal Risicoprofiel      62 62

Totaal Garsthuizen  2   34  62 98

Huizinge 2. Licht verhoogd Risicoprofiel    7   7

Huizinge 3. Normaal Risicoprofiel      55 55

Totaal Huizinge     7  55 62

Leermens 1. Verhoogd Risicoprofiel 23      23

Leermens 2. Licht verhoogd Risicoprofiel 10 41     51

Leermens 3. Normaal Risicoprofiel 6    31  37

Totaal Leermens  39 41   31  111

Middelstum 1. Verhoogd Risicoprofiel 2      2

Middelstum 2. Licht verhoogd Risicoprofiel  25     25

Middelstum 3. Normaal Risicoprofiel 2     514 516

Totaal Middelstum  4 25    514 543

Oosterwijtwerd 1. Verhoogd Risicoprofiel 21      21

Oosterwijtwerd 2. Licht verhoogd Risicoprofiel  25     25

Oosterwijtwerd 3. Normaal Risicoprofiel  1   46  47

Totaal Oosterwijtwerd  21 26   46  93

Startenhuizen 2. Licht verhoogd Risicoprofiel    3   3

Startenhuizen 3. Normaal Risicoprofiel      8 8

Totaal Startenhuizen     3  8 11

Stedum 1. Verhoogd Risicoprofiel 2      2

Stedum 2. Licht verhoogd Risicoprofiel  13     13

Stedum 3. Normaal Risicoprofiel      270 270

Totaal Stedum  2 13    270 285

Toornwerd 2. Licht verhoogd Risicoprofiel    2   2

Toornwerd 3. Normaal Risicoprofiel      24 24

Totaal Toornwerd     2  24 26

Westeremden 1. Verhoogd Risicoprofiel 7      7

Westeremden 2. Licht verhoogd Risicoprofiel  92     92

Westeremden 3. Normaal Risicoprofiel  14   65  79

Totaal Westeremden  7 106   65  178

Westerwijtwerd 2. Licht verhoogd Risicoprofiel    4   4

Westerwijtwerd 3. Normaal Risicoprofiel      42 42

Totaal Westerwijtwerd     4  42 46

Wirdum Gn 1. Verhoogd Risicoprofiel 65      65

Wirdum Gn 2. Licht verhoogd Risicoprofiel 7  66    73

Wirdum Gn 3. Normaal Risicoprofiel 6    66  72

Totaal Wirdum Gn  78  66  66  210

Zijldijk 1. Verhoogd Risicoprofiel 1      1

Zijldijk 3. Normaal Risicoprofiel      98 98

Totaal Zijldijk  1     98 99

Eindtotaal  162 224 66 75 248 1.073 1.848

Tabel opnamecapaciteit 



38

Plan van aanpak versterking gemeente Loppersum 2019

Woonplaats NCG Risicoprofiel Q1 Q2 Q3 Q3-Q4 Q4 2020  N.t.b. Reeds Eind-
  2019  2019  2019  2019  2019     beoordeeld totaal

Eenum 1. Verhoogd Risicoprofiel  2      1 3

Eenum 2. Licht verhoogd Risicoprofiel     25   1 26

Eenum 3. Normaal Risicoprofiel      26  3 29

Totaal Eenum   2   25 26  5 58

Garrelsweer 1. Verhoogd Risicoprofiel 21 6      21 48

Garrelsweer 2. Licht verhoogd Risicoprofiel 6 53 35     8 102

Garrelsweer 3. Normaal Risicoprofiel 26 20    64  17 127

Totaal Garrelsweer  53 79 35   64  46 277

Garsthuizen 1. Verhoogd Risicoprofiel  2       2

Garsthuizen 2. Licht verhoogd Risicoprofiel     34   1 35

Garsthuizen 3. Normaal Risicoprofiel       62 1 63

Totaal Garsthuizen   2   34  62 2 100

Huizinge 1. Verhoogd Risicoprofiel        1 1

Huizinge 2. Licht verhoogd Risicoprofiel     7    7

Huizinge 3. Normaal Risicoprofiel       56 3 59

Totaal Huizinge      7  56 4 67

Leermens 1. Verhoogd Risicoprofiel  23      1 24

Leermens 2. Licht verhoogd Risicoprofiel  10 42     2 54

Leermens 3. Normaal Risicoprofiel  6    31  3 40

Totaal Leermens   39 42   31  6 118

Loppersum 1. Verhoogd Risicoprofiel 13       84 97

Loppersum 2. Licht verhoogd Risicoprofiel 41 61      125 227

Loppersum 3. Normaal Risicoprofiel 69   165   323 476 1.033

Totaal Loppersum  123 61  165   323 685 1.357

Middelstum 1. Verhoogd Risicoprofiel  2      20 22

Middelstum 2. Licht verhoogd Risicoprofiel 32  26     36 94

Middelstum 3. Normaal Risicoprofiel 28   112   812 94 1.046

Totaal Middelstum  60 2 26 112   812 150 1.162

Oosterwijtwerd 1. Verhoogd Risicoprofiel  21      1 22

Oosterwijtwerd 2. Licht verhoogd Risicoprofiel   26      26

Oosterwijtwerd 3. Normaal Risicoprofiel   1   46   47

Totaal Oosterwijtwerd   21 27   46  1 95

Startenhuizen 2. Licht verhoogd Risicoprofiel     3    3

Startenhuizen 3. Normaal Risicoprofiel       8  8

Totaal Startenhuizen      3  8  11

Stedum 1. Verhoogd Risicoprofiel 22 2      18 42

Stedum 2. Licht verhoogd Risicoprofiel   14     12 26

Stedum 3. Normaal Risicoprofiel 29      358 18 405

Totaal Stedum  51 2 14    358 48 473

‘t Zandt 1. Verhoogd Risicoprofiel 8       24 32

‘t Zandt 2. Licht verhoogd Risicoprofiel 14 24      14 52

‘t Zandt 3. Normaal Risicoprofiel 13   56   99 123 291

Totaal ‘t Zandt  35 24  56   99 161 375

Toornwerd 2. Licht verhoogd Risicoprofiel     2    2

Toornwerd 3. Normaal Risicoprofiel       25 4 29

Totaal Toornwerd      2  25 4 31

Westeremden 1. Verhoogd Risicoprofiel  7       7

Westeremden 2. Licht verhoogd Risicoprofiel   65 27    6 98

Westeremden 3. Normaal Risicoprofiel    15  66  5 86

Totaal Westeremden   7 65 42  66  11 191

Westerwijtwerd 2. Licht verhoogd Risicoprofiel     4    4

Westerwijtwerd 3. Normaal Risicoprofiel       43 7 50

Totaal Westerwijtwerd      4  43 7 54

Wirdum Gn 1. Verhoogd Risicoprofiel  70      12 82

Wirdum Gn 2. Licht verhoogd Risicoprofiel  9   68   17 94

Wirdum Gn 3. Normaal Risicoprofiel  6    70  2 78

Totaal Wirdum Gn   85   68 70  31 254

Zeerijp 1. Verhoogd Risicoprofiel 9       8 17

Zeerijp 2. Licht verhoogd Risicoprofiel  50 13     2 65

Zeerijp 3. Normaal Risicoprofiel   13    127 12 152

Totaal Zeerijp  9 50 26    127 22 234

Zijldijk 1. Verhoogd Risicoprofiel  1       1

Zijldijk 3. Normaal Risicoprofiel       100 10 110

Totaal Zijldijk   1     100 10 111

Eindtotaal  331 375 235 375 143 303 2.013 1.193 4.968

Tabel (her)beoordelingscapaciteit
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7.3 Behoefte uitvoeringscapaciteit
De sterke verwachting is dat de uitkomsten van de beoordeling met een nieuwe NPR zal leiden tot minder 

ingrijpende versterkingsmaatregelen en minder sloop-nieuwbouw. In de nieuwe NPR:2018 wordt namelijk 

rekening gehouden met een afname van de gasproductie. Andere redenen zijn dat er in de voorgaande jaren al 

veel kwetsbare woningen zijn beoordeeld (veel rij- en etagewoningen 1960-1980 in de batches 1467+ en 1581) 

en er nieuwe technische inzichten zijn ontstaan rondom versterkingsmaatregelen. Bovendien is de maatregelen-

catalogus ingevoerd, die steeds verder wordt ontwikkeld. Minder ingrijpende maatregelen maakt dat wellicht het 

tempo van versterking omhoog kan. 

Uit een marktanalyse is gebleken dat de capaciteit van bouwaannemers niet een knelpunt hoeft te zijn. De markt 

geeft echter wel aan dat:

• Er behoefte is aan continuïteit: zicht op werk voor langere termijn, versus een opdracht voor een korte periode. 

• Men risico’s ziet in de mogelijke stroperigheid van het proces (gebrek aan financiering, draagvlak, wijziging van  

 uitgangspunten lopende de rit, etc.).

Het is aan de verantwoordelijken in de opgave om deze risico’s te mitigeren.

De focus voor de uitvoering in 2019 ligt op de realisatie van de batch 1467+ (ca. 300 (huur) woningen en tientallen 

CC2/3-gebouwen) en de planontwikkeling van de adressen met een verhoogd risicoprofiel.

7.4 Uitgangspunten en randvoorwaarden capaciteit

Toezegging minister

Door de minister van EZK is aangegeven dat de capaciteitsbehoefte van NCG geen issue zal zijn: vanuit het 

ministerie worden de gevraagde middelen tijdig ter beschikking gesteld. 

De lokale stuurgroep Loppersum hanteert dit als uitgangspunt en randvoorwaarde.

De capaciteit van CVW 

Dit betreft de capaciteit van CVW zelf én van in opdracht van CVW ingeschakelde bedrijven zoals: inspectie-

bureaus, engineeringsbureaus, taxateurs, bouwaannemers en diverse specialisten. We gaan ervan uit dat de 

kosten van inzet van mensen gedekt zijn door middelen vanuit het Rijk of de NAM en dat geld niet de beperkende 

randvoorwaarde zal zijn. 

Er wordt alleen krapte op de markt ervaren bij de engineeringsbureaus. Overige disciplines zijn in de markt 

beschikbaar. Door CVW is aangegeven dat er binnen een periode van een half jaar extra capaciteit uit de markt 

is bij te schakelen. Dit zou betekenen dat er vanaf Q3 geen capaciteitsvraagstuk meer is.

Het CVW heeft intussen veel voorwerk verricht om de geprioriteerde panden te clusteren op basis van typologie 

en faalmechanisme, zodat gebruik makend van reeds beschikbare kennis van panden en maatregelen de vereiste 

engineeringstijd en -capaciteit fors kan worden beperkt. Onderdeel van deze aanpak is om, indien mogelijk, 

kleinschalige projecten te definiëren en deze zo mogelijk tot en met realisatie bij 1 marktpartij te contracteren. 

In nauwe samenspraak met eigenaren wordt dan gezocht naar gewenste planning en een zo kort mogelijke 

doorlooptijd.

Waar reeds beschikbare partijen zijn gecontracteerd die bovenstaande scope gedeeltelijk kunnen uitvoeren, zal 

CVW dit in overleg met gemeente en NCG doen. Waar dit nog niet mogelijk is, zal de beoordeling van reeds eerder 

geïnspecteerde panden in opdracht worden gegeven en waar nodig zullen opnames worden gestart.

Beschikbare capaciteit voor engineering wordt maximaal benut; NCG en gemeente zetten zich in om zo snel 

mogelijk de benodigde budgettoezeggingen en workorders (formele opdrachten aan het CVW) te krijgen, zodat 

CVW ook opdracht kan verlenen. 
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Van belang is verder dat in Q1 2019 zo spoedig mogelijk wordt gestart met opname en beoordeling van de 

woningen in het hoogste risicoprofiel. Daar is wel budget voor, maar de “verrijking” van de HRA-lijst moet nog 

wel worden toegevoegd! 

Voor de realisatie van dit plan van aanpak is de voorwaarde dat de minister tijdig middelen ter beschikking 

stelt en dat de workorders daarmee in overeenstemming zijn. 

Capaciteit gemeente

De gemeente Loppersum verwacht door de uitbreiding van het aantal dorpen in 2019 en de centrale rol die de 

lokale stuurgroep gaat vervullen, extra kosten te maken en extra mensen te moeten inzetten om de hele operatie 

te kunnen begeleiden. 

We hanteren als uitgangspunt dat de hiervoor benodigde mensen en middelen worden bekostigd uit de lumpsum. 

We zullen nauwlettend in de gaten houden of verhoging hiervan noodzakelijk is naar gelang de toename van de 

werkzaamheden hierom vraagt. 
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8 Randvoorwaarden en risico’s

In het gebiedsversterkingsplan voor het dorp Loppersum (scope 2016) staan risico’s beschreven die ook van 

toepassing zijn voor dit plan van aanpak. De top 5 van risico’s hierin luidt als volgt:

1. Verstoring leefbaarheid en veiligheid in de wijken

2. Ontevreden bewoners over proces en resultaten

3. Te weinig uitvoeringscapaciteit op de markt

4. Te weinig bouwmaterialen waardoor stijging kosten en langere levertijden

5. Wijzigingen in de versterkingsaanpak / norm door politiek

Op dit moment hebben we al te maken met een veranderende versterkingsaanpak als gevolg van politieke en 

bestuurlijke besluitvorming rondom het gaswinningsbesluit begin dit jaar (risico 5). Hierdoor is de prioriterings-

systematiek aangepast (HRA) en is er vertraging opgetreden bij de oplevering van versterkingsadviezen. In 

Loppersum heeft een grote groep eigenaren die in de batch 1581 zitten met deze vertraging en onduidelijkheid 

te maken. Zij leven al lang in onzekerheid en ook nu is nog moeilijk aan te geven wat hun perspectief is. Bij deze 

groep zit een groot afbreukrisico en we maken ons zorgen over de effecten op hun gezondheid en mentale 

uithoudingsvermogen (risico 2).

Een ander effect van de HRA-systematiek is de (grote) groep eigenaren die nu niet in een risicoprofiel voorkomt. 

Wanneer zijn zij aan de beurt voor opname? (risico 2). De lokale stuurgroep Loppersum stelt als randvoorwaarde 

dat ook deze bewoners zekerheid verdienen over de veiligheid van hun huis. De HRA-systematiek levert die 

duidelijkheid niet. Dat betekent concreet dat in de komende jaren alle gebouwen door een deskundige opgenomen 

en op basis van de Nationale Praktijk Richtlijn (NPR) doorgerekend moeten worden om te kunnen bepalen of ze 

aan de veiligheidsnorm voldoen en of versterking nodig is.

Een volgend risico is de governance (wijze van aansturen). Een operatie als deze vergt een goede procesmatige 

aanpak en heldere rollen, taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Wie nu werkelijk de leiding 

heeft in het versterkingsproces is onduidelijk. Formeel de drie overheden samen: gemeentes, provincie en rijk. De 

minister van EZK stelt het versterkingsprogramma vast, beheert de financiële middelen en gaat over de bevoegd-

heden van NCG. In de nieuwe situatie wordt de lokale overheid meer regie toegedicht dan ze tot dusver had. NAM 

komt op afstand te staan en NCG transformeert naar een uitvoeringsorganisatie. De governance hiervoor is echter 

nog niet vastgesteld. Dat betekent dat de lokale stuurgroep Loppersum op dit moment nog volledig afhankelijk is 

van de minister van EZK voor het beschikbaar stellen van de benodigde middelen om dit plan van aanpak uit te 

voeren. 

Tot slot heeft dit plan van aanpak geen enkele kans van slagen als de benodigde middelen zoals capaciteit, 

budget, regelingen en kaders niet tijdig op orde zijn. Met alle hiervoor genoemde veranderingen en onzekerheden, 

ziet de lokale stuurgroep Loppersum dit als een zeer groot risico voor de voortgang van de uitvoering van dit plan 

van aanpak. Dit risico, geen uitvoering van de versterkingsopgave als gevolg van te weinig middelen, willen wij als 

lokale Stuurgroep Loppersum te allen tijde voorkomen en we zullen dit daarom nauwlettend blijven volgen.
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9 Organisatie en taakverdeling

9.1 Van regie naar uitvoering
De rollen van de verschillende partijen zijn aan het verschuiven. NAM komt op afstand te staan en NCG beweegt 

naar een meer uitvoeringsgerichte rol in nauwe samenwerking met het CVW. De regierol gaat meer naar de 

gemeente ofwel de lokale stuurgroep Loppersum. Dit moet echter nog wel geformaliseerd worden en het 

afbakenen van rollen en verantwoordelijkheden is nu nog niet aan te geven. Daarom houden we voorlopig de 

organisatievorm aan, zoals de afgelopen jaren toegepast. Een vorm die vooral gebaseerd is op samenwerking, 

hetgeen ook in de komende jaren aan de orde zal zijn.

We werken op drie niveaus samen: bestuurlijk, tactisch en operationeel:

De woningcorporaties zijn ook op alle niveaus betrokken conform bovenstaande structuur. De samenwerking met 

hen kan veranderen indien ze besluiten onder eigen regie projecten uit te willen voeren. Dan nog is er afstemming 

nodig op uitvoeringsniveau en communicatie.

9.2 Nader uitwerken organisatie
De opgave voor Loppersum is groot: we gaan in veel dorpen tegelijkertijd en in het buitengebied aan de gang. 

De verschillende prioriteiten en fases lopen daar dwars door heen. Dit vraagt om een programmatische aanpak, 

willen we overzicht behouden, tijdig afstemmen en de communicatie stroomlijnen. De veiligheid en leefbaarheid 

in de dorpen zijn daarvan afhankelijk. De komende maanden gaan gemeente en NCG dit verder uitwerken in nauw 

overleg met CVW en de woningcorporaties.

Lokale stuurgroep gemeente Loppersum

Afstemmingsoverleggen realisatie dorp Loppersum

• Sturen op voortgang totale versterkingsopgave

• Besluitvorming coherente gebieden en andere lokale zaken

• Afstemming uitvoering binnen gemeente en tussen stakeholders

• Omgevingscommunicatie

• Voortgang versterkingsopgave volgen en zonodig bijsturen

• Afstemming planning scope en uitvoering

• Omgevingscommunicatie

• Voortgang (deel)projecten volgen en zonodig bijsturen

• Afstemming planning (deel)projecten en uitvoering

• Projectcommunicatie in relatie tot omgeving

Projectgroep gemeente Loppersum
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10 Communicatie

In de communicatie met bewoners volgen we de dorpen-aanpak: we communiceren per dorp, per risico-categorie 

(nieuwe versterkingsprogramma) en per batch (huidige versterkingsprogramma). We communiceren zo persoonlijk 

mogelijk. Dit leidt tot twee sporen: 

Spoor 1:  bewonerscommunicatie voor alle dorpen in de vernieuwde versterkingsaanpak tussen 

  10 en 20 december 2018. 

Spoor 2:  omgevings- of publiekscommunicatie, ter ondersteuning van bewonerscommunicatie 

Voor communicatie met huurders worden brieven en adressen vóór verzending afgestemd met de betreffende 

woningcorporaties. Huurders worden in dezelfde mailing geïnformeerd als eigenaren. 

Twee sporen
Spoor 1: bewonerscommunicatie voor alle dorpen in de vernieuwde versterkingsaanpak. 

• Voor wie: alle bewoners uit het bestaande èn nieuwe programma. Dit betreft: P-mean, P90, batches 1581 & 

1467, reeds geïnspecteerde adressen, Eigen Initiatief, etc. 

• Communicatie-aanpak: 

 - Plenaire voorlichtingsbijeenkomsten per dorp. Betrokkenen ontvangen een persoonlijke uitnodigingsbrief  

 met informatie over de risicocategorie waarin ze vallen en wat dit concreet voor hen betekent (handelings 

 perspectief). 

 - Bewoners in de 1467-batch worden geïnformeerd in de bestaande 1467-nieuwsbrief voor eigenaren. 

  Woningcorporaties informeren op basis van deze e-nieuwsbrief zelf huurders in de 1467-batch.  

• We organiseren voorlichtingsbijeenkomsten (plenair) in de dorpen met een aanzienlijk aantal woningen die een 

verhoogd risicoprofiel lopen, in de dorpen waar we kiezen voor een dorpsgerichte aanpak èn in de dorpen waar 

het versterkingsprogramma van NCG reeds gestart is. De bijeenkomsten vinden plaatsen tussen 10 en 20 

 december 2018 (op basis van beschikbaarheid locaties). Bij de kleinere dorpen, met kleinere aantallen adressen 

met een (licht) verhoogd risicoprofiel, informeren we meerdere dorpen tegelijk. Dit leidt tot bijeenkomsten in 

 de volgende dorpen (data worden ingevuld op basis van beschikbaarheid van de locatie): 

 - ’t Zandt

 - Zeerijp

 - Garrelsweer

 - Leermens

 - Middelstum

 - Stedum

 - Loppersum (2x)

 - Wirdum

 - Eenum/Oosterwijtwerd

 - Westeremden

 - Huizinge/Westerwijtwerd/Toornwerd

 - Startenhuizen/Garsthuizen/Zijldijk

• Boodschap: we vertellen het brede verhaal over de nieuwe versterkingsaanpak. We gaan kort in op de 

 verschillende situaties die zich voordoen in het dorp en we bespreken het “handelingsperspectief” per risico-

 categorie (nieuwe versterkingsprogramma) en per batch (huidige versterkingsprogramma). 
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Spoor 2: Algemene omgevings- en publiekscommunicatie

Ter ondersteuning van de bijeenkomsten, zorgen we ervoor dat de informatie is terug te vinden, zodat bewoners 

dit thuis na kunnen lezen: 

• Berichtgeving vooraf op loppersumversterkt.nl en versterkingspuntloppersum.nl: We kondigen aan dat we   

 bijeenkomsten in de dorpen organiseren, en dat bewoners per brief geïnformeerd worden over de risico-

 categorie waar hun woning invalt. 

• Berichtgeving achteraf op loppersumversterkt.nl en versterkingspuntloppersum.nl. 

• Begin 2019: nieuwsbrief in print, per dorp of voor gemeente in geheel. 

Overzicht uitnodigingsbrieven
De betrokken bewoners krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de informatiebijeenkomsten. In die brieven staat 

zo concreet als op dit moment mogelijk is het handelingsperspectief voor de bewoners, zodat zij weten waar ze 

aan toe zijn. We onderscheiden zes brieven:

1. Bewoners uit batch 1581, met een verhoogd risicoprofiel dat de (huur-)woning niet bestand is tegen 

 aardbevingen. 

2. Bewoners uit batch 1581, met een licht verhoogd risicoprofiel dat de (huur-) woning niet bestand is tegen 

 aardbevingen.

3. Bewoners uit batch 1581, wier woning een normaal risicoprofiel heeft. 

4. Reeds geïnspecteerde of nieuwe adressen met een (licht) verhoogd risicoprofiel dat de (huur-)woning niet 

 bestand is tegen aardbevingen. 

5. Reeds geïnspecteerde, nieuwe en overige (niet zijnde 1467, 1581) adressen met een normaal risicoprofiel. 

6. Adressen met een normaal risicoprofiel, die worden meegenomen in de clusteraanpak. 
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Bijlagen 
Brieven over versterkingsoperatie aan minister Wiebes 
en aan Nationaal Coördinator Groningen
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Begroting 2014

Nationaal Coördinator Groningen 

Wijmersweg 43

9919 BJ Loppersum

Telefoon: 088 - 041 4472

info@versterkingspuntloppersum.nl

Gemeente Loppersum

Postbus 25

9919 ZG Loppersum

Telefoon: 0596 - 548200

gemeente@loppersum.nl

www.loppersum.nl


