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Vragen over de versterkingsopgave  
 
Waarom hoeven er minder woningen te worden versterkt dan eerder werd aangenomen?  
Op 29 maart 2018 heeft het kabinet besloten om de gaswinning uit het Groningenveld op een zo 
kort mogelijke termijn volledig te beëindigen. De minister van Economische Zaken en Klimaat  

heeft aan de Mijnraad gevraagd om advies te geven over wat het zo snel mogelijk stoppen van de 
gaswinning betekent voor de veiligheid, en daarmee de versterkingsoperatie. Op 2 juli heeft de 
Mijnraad dit advies uitgebracht. Volgens het Mijnraadadvies zal de veiligheid in het 
aardbevingsgebied door het afbouwen van de gaswinning sneller verbeteren dan eerder gedacht. 
Om te zorgen dat alle woningen die volgens deze nieuwe inzichten onvoldoende veilig zijn zo snel 
mogelijk versterkt worden, is een heroverweging van de huidige versterkingsoperatie nodig.  

 
Van welke woningen is nu al duidelijk dat ze versterkt worden?  

De versterking van woningen waarvan bewoners voor 23 april 2018 al een versterkingsadvies 
hadden ontvangen wordt voortgezet. Dat geldt in het algemeen ook voor de overige woningen die 
onderdeel zijn van de groep 1.467. Op dit moment wordt in kaart gebracht welke woningen 
daarnaast, volgens de nieuwste inzichten uit het Mijnraadadvies, zo snel mogelijk moeten worden 
versterkt. In verband met gewekte verwachtingen in het versterkingsproces tot nu toe, is 

afgesproken dat de aanpak ook mogelijk wordt gemaakt van woningen in de groep 1.588 die 
volgens de nieuwste inzichten veilig zijn.  
 
Wanneer wordt voor alle andere woningen duidelijk of versterking wel of niet 
noodzakelijk is?  
De Mijnraad heeft in zijn advies aangegeven dat circa 1.500 panden met voorrang moeten worden 
versterkt. Op dit moment wordt zorgvuldig in kaart gebracht welke woningen dit zijn. In 

voorbereiding op besluitvorming op korte termijn wordt voor deze circa 1.500 meest risicovolle 
panden in de zomer een actieplan opgesteld. Aansluitend wordt in beeld gebracht in welke andere 
gevallen versterking mogelijk nog nodig kan zijn.  
 
Hoe weet ik bij welke ‘batch’ of groep mijn woning hoort?  
Als op dit moment de versterking van uw woning doorgaat, heeft NCG u hierover geïnformeerd. 

Heeft u nog geen brief gehad? Dan is het nog niet bekend of versterking van uw woning aan de 
orde is. In september informeert NCG alle bewoners die in het inspectie- en 
versterkingsprogramma zitten over de stand van zaken.  
 
Hoe weet ik of mijn woning onderdeel is van de 1.500 onveilige gebouwen waar de 
Mijnraad over spreekt?  
Dat wordt op dit moment onderzocht. Op basis van het advies van de Mijnraad wordt zorgvuldig in 

kaart gebracht welke woningen, volgens de nieuwste inzichten uit het advies van de Mijnraad, zo 
snel mogelijk moeten worden versterkt. Dit najaar moeten de gebouwen in de hoogste 
risicocategorie bekend zijn en worden de bewoners hiervan geïnformeerd.  
 
Ik voel me niet meer veilig in mijn huis, wat moet ik doen? En waar kan ik heen?  
Als u zich zorgen maakt over uw veiligheid in verband met schade aan uw woning, dan kunt u 
terecht bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Samen met u bepalen zij  

de veiligheid van uw woonsituatie. Kijk op www.schadedoormijnbouw.nl voor de contactgegevens.  
 
Waar kan ik terecht met vragen over de versterking van mijn woning?  

U kunt in de versterkingspunten van NCG terecht met vragen over de versterking, voor informatie 
of voor contact met bewonersbegeleiders van NCG. De contactgegevens per versterkingspunt vindt 
u op www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/versterkingspunten  

 
Wat betekent dit voor het zorgprogramma?  
Dat is op dit moment nog niet bekend. Hier wordt naar gekeken aan de hand van het advies van de 
Mijnraad.  



Wat betekent dit voor Heft in Eigen Hand en Eigen initiatief?  

De versterking van de woningen uit Heft in Eigen Hand gaat door. Deze deelnemers vallen onder 

de groep 1.467. De versterking van de woningen binnen Eigen Initiatief gaat gedeeltelijk door. De 
circa dertig adressen die voor 23 april jl. hun versterkingsadvies ontvangen hebben, gaan door. 
Voor de overige woningen is het vervolg nog onbekend. Voor meer informatie over uw eigen 
situatie kunt u contact opnemen met uw bouwbegeleider.  
 
Wat betekent dit voor het scholenprogramma?  

De versterking van het scholenprogramma gaat door. Het scholenprogramma is een 
transitieproject.  
 
 
Vragen vanuit groep batch 1467  
 

Gaat de versterking van mijn woning door?  
Ja.  
 
Behoort mijn woning tot de groep onveilige woningen uit het advies van de Mijnraad?  
Dat wordt op dit moment onderzocht. Deze zomer wordt zorgvuldig in kaart gebracht welke 

gebouwen, ook volgens de nieuwste inzichten, zo snel mogelijk moeten worden versterkt. Er wordt 
verwacht dat dit najaar de gebouwen in de hoogste risicocategorie bekend zijn.  

 
Ik wil eerst weten of mijn woning onveilig is voor ik verder ga met de versterking. Is dat 
mogelijk?  
Dat is mogelijk. Het uitgangspunt is dat de versterking van uw woning doorgaat. Wilt u dit niet? 
Neemt u dan contact op met uw bewonersbegeleider, zodat u de consequenties hiervan kunt 
bespreken.  
 

 
Vragen vanuit groep batch 1588  
 
Ik heb een brief gekregen dat de versterking van mijn woning doorgaat. Wanneer wordt 
mijn woning nu versterkt?  
In september informeert de NCG u samen met uw gemeente over het versterkingsprogramma voor 

uw (huur)woning. Bent u eigenaar van de woning of het gebouw? Dan ontvangt u in september het 
versterkingsadvies. Dit versterkingsadvies zal met u worden besproken. Afhankelijk van de inhoud 

van het advies en de keuzes die u vervolgens maakt, wordt het vervolgproces opgestart. Bent u 
huurder? Dan gaat uw verhuurder met u in overleg over het eventueel versterken van uw woning 
en de te nemen maatregelen.  
 
De versterking van mijn woning gaat door. Krijg ik nu ook mijn versterkingsadvies?  

Ja, in september ontvangt u uw versterkingsadvies. Wilt u uw versterkingsadvies eerder 
ontvangen? Dan kunt u dit opvragen bij het versterkingspunt van NCG bij u in de buurt. De 
contactgegevens per versterkingspunt vindt u op 
www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/versterkingspunten  
 
Behoort mijn woning tot de groep onveilige woningen uit het advies van de Mijnraad?  
Dat wordt op dit moment onderzocht. Deze zomer wordt zorgvuldig in kaart gebracht welke 

woningen, ook volgens de nieuwste inzichten, zo snel mogelijk moeten worden versterkt. Er wordt 
verwacht dat dit najaar de gebouwen in de hoogste risicocategorie bekend zijn.  
 
Ik wil eerst weten of mijn woning onveilig is voor ik een beslissing neem over de 
versterking. Is dat mogelijk?  
Dat is mogelijk. Het uitgangspunt is dat de versterkingsaanpak voor uw woning door kan gaan. Wilt 

u dit niet? Neemt u dan contact op met uw bewonersbegeleider, zodat u dit met hem of haar kunt 
bespreken.  



Vragen vanuit groep batch 1581  

 

Gaat het versterkingsprogramma van mijn woning door?  
Het versterkingsprogramma wordt in het licht van de nieuwe inzichten beoordeeld. De huizen die 
niet voldoen aan de veiligheidsnorm worden met voorrang versterkt. Er wordt zorgvuldig in kaart 
gebracht welke woningen dit zijn. Mochten er zorgen bestaan over de veiligheid, ook als deze naar 
de laatste inzichten veilig blijken te zijn, zult u de mogelijkheid krijgen om de veiligheid van uw 
woning definitief te laten toetsen. In september informeert NCG u over de stand van zaken.  

 
Behoort mijn woning tot de groep onveilige woningen uit het advies van de Mijnraad?  
Dit wordt nog onderzocht. Deze zomer wordt zorgvuldig in kaart gebracht welke woningen, ook 
volgens de nieuwste inzichten, zo snel mogelijk moeten worden versterkt. Er wordt verwacht dat 
dit najaar de gebouwen in de hoogste risicocategorie bekend zijn.  
 

Is mijn versterkingsadvies al gereed? Zo ja, mag ik deze ontvangen?  
Dat is nog niet mogelijk, omdat het versterkingsadvies van uw woning nog niet klaar is.  
 
 
Vragen over inspecties  

 
Gaan de inspecties van woningen in het gebied op dit moment door?  

Ja, op dit moment worden de inspecties die in het derde kwartaal van 2018 gepland staan 
uitgevoerd.  
 
Wat is het nut van de inspecties als er niet meer wordt gerekend?  
Het advies van de Mijnraad is gebaseerd op aannames over een gebouw: op basis van onder 
andere typologie, bouwjaar en ligging. Aan de hand van een inspectie kunnen we controleren of die 
aannames kloppen.  

 
Ben ik verplicht om aan de inspectie mee te werken?  
Nee, u bent niet verplicht om aan de inspectie mee te werken.  
 
Mijn woning is al geïnspecteerd. Wanneer weet ik of versterking van mijn woning 
noodzakelijk is?  

In september informeert NCG u over de stand van zaken. 


