
Maatregelen om de 
schadeafhandeling  
te versnellen

Stuwmeerregeling
Versneld afhandelen schademeldingen van vóór 13 juni 2019.

Stuwmeerregeling Uitbreiding inzet 
aannemers

Versnelling afhandeling 
binnen de TCMG

Bestemd voor:  
Aanvragers met een schademelding die is ingediend 
vóór 13 juni 2019, voor gebouwen binnen het effect
gebied, waarover nog geen besluit is genomen.

  
Het effectgebied is het gebied gelegen op een afstand van minder dan 

6 km van het Groningenveld of de Gasopslag Norg, alsmede het gebied 

waarin door de beving van Huizinge (als zwaarste beving) een topwaarde 

van 2 mm/s is bereikt met een overschrijdingskans van 1%.
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Balans 
Bij het vaststellen van de vergoeding van € 4.000, en € 10.000, voor een aannemersfactuur is een balans gezocht  
tussen het zo effectief mogelijk wegwerken van het stuwmeer en tegelijkertijd het voorkomen van onnodige  
rechtsongelijkheid (ten opzichte van aanvragers voor wie de regeling niet geldt). In alle gevallen laat de TCMG een  
nulmeting doen om vast te leggen welke schades zijn vergoed en afgedaan. Bij toekomstige schades kan dan ook  
makkelijker vast gesteld worden wat nieuwe schades zijn.

63,9% 89,1%

 Beter stroomlijnen intern werkproces 
 Aantrekken specialistische deskundigen voor monumenten, agrarische bedrijven en winkelbedrijven
 Aanpassingen ICT waardoor adviesrapporten sneller worden opgeleverd
 Interne controles worden samengevoegd en worden meer risicogestuurd
	 Verbeteren	ICT	waardoor	sneller,	effectiever	en	efficiënter	gewerkt	kan	worden

Schademelders krijgen keuze:
 
  Alle schademelders met een melding 

vóór 13 juni 2019 krijgen een aanbod  
van € 5.000, (inclusief € 1.000,  
bijkomende kosten).

  Schademeldingen van vóór 1 januari 
2019 kunnen ook kiezen voor herstel van 
de schade tot € 10.000, (aangevuld met  
€ 1.000, bijkomende kosten) als zij nog 
geen adviesrapport hebben ontvangen.

€ 5.000

€ 11.000

Uitbreiding inzet aannemers in de reguliere procedure 
De TCMG gaat, naast een beoordeling door een onafhankelijk deskundige, ook twee  
keuzemogelijkheden aanbieden voor schademelders die een aannemer willen inzetten in  
de reguliere procedure.
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Schademelders op wie de Stuwmeerregeling van toepassing is kunnen hun keuze bekendmaken  
tot 1 januari 2020. Aannemersfacturen kunnen ook na 1 januari 2020 worden ingediend.

  Gebruik van een door de TCMG gecontracteerde aannemer.  
Aantal aannemers wordt verhoogd van 7 naar 10 à 12.

 

 Schademelder kan vanaf begin september 2019 eigen aannemer inzetten  

    Aannemer voldoet aan minimale kwaliteitseisen van de TCMG.

De TCMG neemt besluit 
en maakt schadebedrag 
over aan schademelder.

Bureaubeoordeling  
onafhankelijke deskundige.

Aannemer neemt  
schade op en calculeert 

 (met opnametool en  
calculatiemodel TCMG).

Schademelding TCMG Basis checks  
Is het binnen het effectgebied?  
Is schademelder rechthebbende?

Schademelder kan  
schade laten herstellen.

Globale werkwijze bij inzet eigen aannemer

€ 1.000 € 1.000

Percentage van besluiten  
met minder dan € 4.000,-  

schadevergoeding

Percentage van besluiten  
met minder dan € 10.000,-  

schadevergoeding

Wordt er geen gebruikgemaakt van 
de Stuwmeerregeling, dan wordt de 
schademelding volgens de reguliere 
procedure afgehandeld.

Percentage tot nu toe vergoedde aanvragen.

Verwacht resultaat
Van de circa 20.000 schademeldingen gedaan voor 13 juni 2019 zal de Stuwmeerregeling naar verwach
ting voor circa 15.000 schademeldingen een oplossing bieden. Verwacht wordt dat de regeling voor  
een groep van circa 5.000 schademeldingen geen oplossing zal bieden, omdat de schade hoger is dan  
€ 10.000, of omdat ze gebruik willen maken van de reguliere procedure.

 Schademeldingen vóór 13 juni 2019    
 Potentieel gebruik van Stuwmeerregeling  

15.000 20.000


