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INLEIDING
Waarom een versterkingsoperatie?
Onder de akker van boer Boon uit Kolham, gemeente Slochteren, wordt op 22 juli 1959 om 6.33 uur
het Groningse gasveld ontdekt. Grootschalige gaswinning in Groningen volgde. De overheid en
aardgaswinningsbedrijf NAM hebben beide groot belang bij de economische baten van de
gaswinning in Groningen. Echter, schade en veiligheidsrisico’s door aardbevingen zijn lange tijd niet
onderkend. Pas na de aardbeving bij Huizinge
in 2012, met 3.6 op de schaal van Richter de
hevigste ooit in het gaswinningsgebied,
werden de risico's serieuzer genomen. Sinds
1963 is uit het Groninger gasveld circa 2000
miljard m3 aardgas van 3 km diep naar boven
gehaald. Daarbij is de ondergrondse gasdruk
van 350 bar teruggelopen naar ruim 100 bar
in 2014. Dat levert inklinking en bodemdaling
op. In het kerngebied rondom Loppersum tot
60 cm omstreeks 2050; Groningen-stad zal 10
à 20 cm indalen. Dit gaat veelal geleidelijk
maar soms schoksgewijs. (zie Bijlage 2 voor de
aardbevingen gedurende de laatste 3 jaar.)
Volgens bodemkundigen en statistici zullen er meer aardbevingen komen en zeker ook boven kracht
4, simpelweg omdat “het kwaad al is geschied”. Na 50 jaar gasextractie is de bodemcompactie even
onvermijdelijk als vertraagd in de tijd. De Veiligheidsregio Groningen houdt rekening met een
aardbeving van Richter-kracht 5,0. (zie ook bijlage 3: risicokaart aardbevingen Groningen 2017 op
pagina 30). De Nederlandse regering heeft een aantal uitgangspunten bepaald voor persoonlijke
veiligheid in en rond gebouwen in Nederland. De norm voor een individueel dodelijk slachtoffer
bedraagt 1 : 100.000 voor het gecombineerde risico als gevolg van instorting en vallende objecten en
deze moet ook gelden in Groningen. Het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN) publiceert de
Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) voor aardbevingsbestendig bouwen. Met de NPR kan worden
bepaald of en zo ja hoe, gebouwen dienen te worden versterkt om aardbevingen in Groningen te
weerstaan.
In het MeerJarenProgramma (2017-2021) van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) wordt de
beleidskeuze gemaakt dat de NPR, zoals die geldt op het moment van de start van een inspectie van
een gebouw, bepalend is voor het inspecteren, beoordelen en vaststellen van de
versterkingsmaatregelen. Al snel is duidelijk geworden dat vrijwel alle huizen binnen het te
inspecteren aardbevingsgebied versterkt moeten worden. Dat gaat heel veel geld kosten. Lex de
Boer, directeur van woningcorporatie Lefier, maakte een schatting van 15 tot 20 miljard euro, alleen
al voor het woningbezit van de woningbouwcorporaties € 45.000 tot € 85.000 euro per huis. In het
“Heft in eigen hand” programma zijn de kosten voor vrijstaande woningen gemiddeld meer dan
€ 200.000,- De versterking zelf vrijwaart de woningeigenaar zeker niet van toekomstige schade. De
NCG schrijft:
“Versterken betekent ervoor zorgen dat het gebouw bij een aardbeving niet instort en bewoners veilig
hun woning kunnen verlaten. Het gaat om maatregelen zoals het versterken van de verbindingen
tussen de vloeren en wanden, het versterken van vloeren en muren, het vervangen van muren of de
fundering versterken. In welke mate een bouwwerk versterkt moet worden is afhankelijk van de plek
waar het gebouw in het gebied staat, het soort gebouw en de kwaliteit van het gebouw. Zo heeft een
zwakker gebouw in de kern van het aardbevingsgebied meer versterkingsmaatregelen nodig dan een
steviger gebouw aan de rand van het gebied. Om te kunnen bepalen wat er nodig is moet een
gebouw eerst zorgvuldig worden geïnspecteerd.”
Versterking Overschild
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Koppelkansen, verduurzaming?
De overheid heeft tot de huidige versterkingsoperatie besloten, die door de NAM wordt betaald.
Nadat de operatie is voltooid lopen bewoners in het aardbevingsgebied en in de rest van Nederland
administratief gelijke kansen getroffen te worden door een (natuur)ramp met dodelijke afloop.
Neemt de overheid hiermee voldoende verantwoordelijkheid? Dit DVO witboek beargumenteert het
tegendeel. De maatregelen die worden getroffen veroorzaken veel en ongewone problemen die door
de bewoners moeten worden geaccepteerd. Moeten bewoners van het aardbevingsgebied blij zijn
dat de versterkingsmaatregelen worden getroffen? Het zou veel beter zijn geweest als deze niet
nodig geweest waren. Woningen in het aardbevingsgebied blijven schade oplopen omdat de
versterkingsoperatie mede aanstuurt op voortzetting van de gaswinning.
Het is onduidelijk hoe de NCG richting kan geven aan “versterkte gebiedsidentiteit en
gebiedskwaliteit met nieuwe economische kansen en een leefbare en aantrekkelijke woon-, werk- en
leefomgeving”. Onduidelijk gezien het beperkte mandaat van de NCG. De NCG voert de
versterkingsoperatie uit met gelden die van de NAM afkomstig zijn en daarmee ook alléén en puur
voor versterkingsmaatregelen en noodzakelijke voorzieningen gebruikt kunnen worden. Het is in dit
verband opmerkelijk dat i) de NCG in het Meerjarenplan aanvoert dat bewoners koppelkansen
krijgen, dat ii) de NCG streeft naar verbetering van de energieprestatie tot Nul-op-de-Meter in de te
versterken woningen en dat iii) woningbezitters
centraal staan. Financiering van deze plannen moeten
voornamelijk door de getroffen bewoners zelf worden
opgebracht.
De realiteit is dat bewoners een minimale extra
verduurzaming van de woning kunnen realiseren omdat
de NCG naar slechts maximaal €4000.- subsidie in het
kader van waardevermeerdering kan verwijzen. De
bewoner zou wellicht (maar ook zonder versterking)
algemene subsidieregelingen kunnen aanspreken. Deze
zijn echter over het algemeen snel uitgeput en
verlangen forse eigen bijdragen. Tenslotte wordt
gewezen op de mogelijkheid van leningen via het
Nationaal Energiebesparingsfonds. Het is ironisch dat
het fonds 2,5% rente hanteert terwijl de Euribor rente
onder 0% ligt. Woningeigenaren worden een sigaar uit
eigen doos voorgehouden en het Nationaal
Energiebesparingsfonds wil er nog aan verdienen ook.

Werkwijze Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild (DVO)
Na een tweetal dorpsbijeenkomsten (georganiseerd door de Vereniging Dorpsbelangen Overschild
e.o.) is een dorpswerkgroep geïnstalleerd, hierna aan te duiden met DVO, met als doel om:
1. Standpunten te bepalen met betrekking tot de versterkingsoperatie van de Nationaal
Coördinator Groningen (NCG) in Overschild namens en ten behoeve van de inwoners van
Overschild e.o.
2. Informatieverzameling en – verstrekking over de implicaties van de versterkingsoperatie ten
behoeve van de inwoners van Overschild.
3. Het maximale te bereiken om de individuele belangen en de gezamenlijke belangen te
waarborgen vóór, tijdens en na de versterkingsoperatie.

Versterking Overschild
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Als basis voor de DVO gelden de resultaten van de twee dorpsbijeenkomsten, waarin de wensen en
vragen van de inwoners van Overschild naar voren zijn gekomen. Deze zijn gerangschikt rondom een
vijftal thema’s:
1. Invloed van de bewoners op het proces van versterking.
2. Het versterken of slopen en herbouwen en hiermee verbonden het blijven of
vertrekken.
3. De tijdelijke huisvesting van de bewoners tijdens de versterkings-/herbouwwerkzaamheden (de z.g.n. wisselwoningen en alles wat daarmee samenhangt).
4. De toekomst van Overschild.
5. De kosten en de waardebepaling.
De DVO heeft per thema wensen en opvattingen van de inwoners besproken en daarover
standpunten ingenomen en condities genoteerd. Voor zover nodig is nadere informatie verzameld bij
de betrokken instanties, voornamelijk de NCG en de Gemeente Slochteren.

We waaien niet met alle winden mee .....
Versterking Overschild
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VERANTWOORDING
Het aardgas van “Slochteren” heeft grote betekenis voor de economie van Nederland. Naast de
riante inkomsten voor de Shell en ook de overheid komt de “collateral damage” in de vorm van
bodemdaling, aardbevingsschade en vermogenverlies op het bordje van de bewoners van het
gaswinningsgebied. Wij staan anno 2017 aan het begin van een versterkingsoperatie voor
woonhuizen, die bedoeld is om bewoners te garanderen dat zij niet bedolven zullen raken onder een
instortend huis in geval van een extreme aardbeving. Om dit ingrijpende proces goed te laten
verlopen heeft de Gemeente Slochteren een aanzet gegeven door de organisatie van een tweetal
dorpsavonden om onzekerheden, bezwaren en individuele inzichten in kaart te brengen. Vervolgens
is een werkgroep geformeerd, bestaande uit inwoners die zich daarvoor tijdens de twee
bijeenkomsten hadden opgegeven: Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild, DVO. (Voor de
samenstelling van de werkgroep zie Bijlage 1 op pagina 28.)
Door de DVO is gedebatteerd, informatie verzameld, zijn aanvullende vragen gesteld aan NCG en
Gemeente en zijn standpunten ingenomen. Wat bij iedere bijeenkomst van de DVO vaak naar voren
kwam, is de onmacht om de gevolgen van de gaswinning te beïnvloeden. De gaswinning en de
gevolgen daarvan, zoals de versterkingsoperatie die nu op ons af komt, overkomt ons gewoon. We
hebben er niet om gevraagd en we kunnen ons er niet aan onttrekken. We schieten weinig op met
het blote feit dat veel geld gemoeid is met versterking van het huizenbestand. Het enige dat ons nu
nog rest is helder te maken wat wij, als inwoners van Overschild, verwachten ten aanzien van het
proces, de maatregelen, de opties die ons resteren en de gevolgen ervan.
De DVO heeft 5 thema’s geformuleerd aan de hand waarvan de deelnemers aan de versterkings- of
herbouwoperatie inzicht kunnen verwerven op wat te wachten staat. De condities die de DVO
voorstelt, kunnen het alom aanwezige onbehagen bij de inwoners zoveel mogelijk wegnemen. Deze
condities zijn door de DVO in dit Witboek Versterking Overschild volgens deze thema’s overzichtelijk
weergegeven. Een witboek is een document dat beschrijft hoe een specifiek probleem opgelost dient
te worden. Dit witboek wordt gebruikt om de inwoners van Overschild van objectieve relevante
informatie te voorzien, die gebruikt kan worden voor het nemen van eigen beslissingen. Het
document informeert de Gemeente en de NCG over het standpunt dat de DVO namens de bewoners
heeft ingenomen ten aanzien van de versterkingsoperatie.
De DVO heeft getracht zich los te maken van de slachtofferrol en wil door middel van dit Witboek
een volwaardige gesprekspartner zijn voor alle partijen die betrokken zijn bij de versterkingsoperatie.
Het lijkt voor de hand te liggen dat het zwaartepunt van de aandacht voor de versterkingsoperatie bij
bouwtechnische aspecten zou liggen. Maar het DVO Witboek geeft een minstens zo zwaar accent
aan andere aspecten, zoals bijvoorbeeld de noodgedwongen ontruiming, noodzakelijke hulp bij
beslissingen en het recht op compensatie.
De versterkingsoperatie is een diepe ingreep in onze persoonlijke levenssfeer. Aan de noodzaak
hiertoe hebben wij, de inwoners van Overschild, part noch deel. Naast de ingrepen aan en in onze
woningen verwachten wij van de NCG alle medewerking om de operatie voor alle bewoners zo min
mogelijk als belastend te laten ervaren. Overlast is niet te voorkomen en voldoende compensatie is
daarom op zijn plaats. Daarnaast streeft de DVO er naar dat Overschild als dorp en ook als
gemeenschap sterker uit de versterkingsoperatie zal komen.
De DVO pretendeert niet de keuzes voor versterking, uitkoop of herbouw voor de individuele bewoners van
Overschild op te stellen. Het Witboek verkent alle aspecten die aan de orde kunnen komen, doet voorstellen en
adviseert bewoners om op basis hiervan hun eigen beslissingen te nemen. Het is zeker onverstandig om direct
in te stemmen met de keuzes die in het zgn. engineeringrapport worden voorgesteld, omdat elke persoonlijke
situatie anders is en de rapporten hierop niet kunnen anticiperen. Het Witboek kan worden gebruikt als
handleiding bij de verschillende keuzes en standpunten, die de bewoner naar redelijkheid in kunnen nemen.

Het DVO Witboek beschrijft een evenwichtige benadering van de versterkingsoperatie, waarbij de
positie, de belangen, de rol en een gelijke behandeling van de inwoners van Overschild centraal
staan.
Versterking Overschild
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SAMENVATTING
De Nationaal Coördinator Groningen spreekt in zijn Meerjarenplan van koppelkansen. Kansen die de
bewoner kan benutten voor verbetering van de woning. De bewoner/eigenaar van een woning die
versterkt moet gaan worden, wordt geconfronteerd met materie, die hij nog nimmer heeft
meegemaakt. Het is een ongevraagd proces, dat diep ingrijpt. De bewoner is echter de voornaamste
belanghebbende en de enige expert m.b.t. zijn woning. De realiteit is dat de bewoner veel zelf zal
moeten oplossen, maar niet iedereen is voldoende op de hoogte van alle aspecten. Een correctie op
het voorgestelde proces is derhalve noodzakelijk. De DVO heeft condities geformuleerd, waaraan de
NCG zou moeten voldoen. Veel bewoners zullen behoefte hebben om zich bij te laten staan door één
of meer deskundigen. Deze noodzakelijke, volstrekt onafhankelijke ondersteuning is een direct
gevolg van de versterkingsoperatie en de kosten ervan moeten dus volledig worden vergoed. De
door de DVO geformuleerde condities moeten de bewoner het vertrouwen geven, dat hun belangen
in de gehele operatie daadwerkelijk centraal staan. De onafhankelijke begeleiding en advisering is
individueel maatwerk en kan door iedere bewoner anders worden ingevuld. Ook heeft de bewoner
een volledige keuzevrijheid uit aangeboden of zelf ontwikkelde opties in het plan. Om invulling te
geven aan verduurzaming moet iedere te versterken woning een significant aantal klassen in
energielabel stijgen zonder investering van de bewoner/eigenaar. De bij “Heft in eigen Hand”
gevolgde werkwijze moet ook
in Overschild uitgangspunt
zijn. Het beschikbare bedrag
voor verduurzaming moet
gelijk worden getrokken met
de in 2017 toegekende
bedragen in Ten Boer en
Appingedam; een minimaal
gelijke behandeling dus. Tot
voor kort was wonen in
Overschild vergelijkbaar met
wonen elders in ons land. Dat
is niet meer het geval. De
bewoners zijn gegijzeld
vanwege de
versterkingsoperatie.
Voorgenomen verbouwingen
en onderhoud liggen stil in
Alle huizen worden versterkt
afwachting van wat komen
gaat. De woningmarkt lijkt “op
.....
slot” te zitten.
Niet meedoen met de versterkingsoperatie is echter geen optie in verband met ernstige implicaties
op langere termijn. Uiteindelijk resten slechts drie opties: versterken, slopen en herbouwen of
vertrekken. De DVO is van mening dat iedere optie bespreekbaar moet zijn. Individuele keuzes
verdienen prioriteit boven efficiency. De NCG mag hierin niet leidend zijn en de bewoner heeft ook
hier recht op onpartijdige ondersteuning om een goede beslissing te nemen. De DVO beschrijft per
optie een aantal condities, die de ambities van het NCG Meerjarenplan en rechtvaardige omgang
met de bewoners in balans brengen. Hoewel vertrekken als optie nadrukkelijk wordt genoemd zal de
DVO, met het oog op de toekomst van Overschild, betreuren als Schildjers vanwege de versterking
het dorp willen/moeten verlaten.
Tijdens de versterkingswerkzaamheden en eventuele herbouw zullen de bewoners tijdelijk (voor
enkele maanden) elders moeten worden gehuisvest. Dit is geen vrije keuze, maar een opgedrongen
Versterking Overschild

Pagina 10

Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild

feit. Bij de keuze van de tijdelijke woonruimte moet de mening van de bewoner leidend zijn. De
geboden opties moeten minimaal gelijk zijn aan eerder uitgevoerde projecten. Tijdelijke huisvesting
op eigen erf moet een beschikbare optie zijn. Als compensatie van het gedwongen verblijf buiten de
eigen woning is een standaard dagvergoeding van € 20 per persoon op zijn plaats (een zgn. gebakken
peren toeslag). Het spreekt voor zich dat alle kosten die ook maar enigszins samenhangen met de
tijdelijke huisvesting worden gedragen door de NCG.

Verhuizen is geen pretje

Voor de toekomst van Overschild zijn inwonersaantal en leeftijdsopbouw essentieel. De
versterkingsoperatie mag niet tot extra krimp en vergrijzing leiden. In tegendeel. Voor de toekomst
van Overschild is het van groot belang dat er een voorraad kwalitatief goede woningen beschikbaar is
voor jonge gezinnen. Extra aandacht voor vervoer, verkeer, recreatie en veiligheid moet Overschild
aantrekkelijk houden/maken om zich te vestigen.
Wat ook de keuzes zullen zijn, de bewoners zullen er op moeten kunnen vertrouwen, dat zij er
materieel niet op achteruit gaan. Zo zullen alle directe en indirecte kosten moeten worden vergoed,
zonder dat de bewoner deze kosten eerst moet voorschieten en wekenlang op het hem toekomende
geld moet wachten. Het netto resultaat van het benutten van koppelkansen in de vorm van meer- of
minderkosten komen voor rekening van resp. komen ten goede aan de bewoner.
Bij de waardebepaling van de woning, indien dat de uitkomst is van keuzes van bewoners, zal
rekening moeten worden gehouden met de invloed van de gaswinningperikelen op de lokale
woningmarkt. In plaats van de gehanteerde regel in de Opkoopregeling vindt de DVO dat moet
worden uitgegaan van 135% van de getaxeerde waarde.
De DVO is tenslotte van mening dat een aangeboden versterkingsplan vergezeld moet gaan van een
gedetailleerde kostenberekening, zodat de bewoner een afweging kan maken of herbouw een betere
optie is. De herbouwwaarde kan niet worden afgeleid uit de WOZ, verzekeringsnormen of taxaties,
maar wordt zuiver bepaald door de raming van werkelijke bouwkosten van een verkozen huistype.
Versterking Overschild
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SCHEMATISCHE HANDLEIDING
Stappenplan 1
Ontvangst
individueel
Versterkingsplan

B

V
Blijven of
vertrekken?

H

Versterken
of herbouw?

Uitkoopregeling

V

Versterken:
Individueel maatwerk
Koppelkansen
Bouwfysische eisen

V
Blijven of
vertrekken?

B

Vervolg
Stappenplan -2

Versterking Overschild

Slopen en herbouw:
Individueel maatwerk
Koppelkansen
Verrekening meer/minderkosten

Pagina 12

Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild

Stappenplan 2

Na de inspectie het eerste moment waarop
de bewoner weer wordt geconfronteerd met
de versterkingsoperatie. Wil je het liefst de
versterking aan je voorbij laten gaan? Volg
dan het stappenplan 1.

VERSTERKINGSRAPPORT

Lees voor meer
informatie Thema 1
op pagina 15.

HULP
NODIG
?

Nee

Ja

Je kan ook contact
opnemen met
Stut & Steun

BESPREEK DE BEHOEFTE
AAN HULP MET DE
BEWONERBEGELEIDER

Blijf net zo lang
“praten” tot hulp is
geregeld. Dan pas
verder.

HULP
GEREGEL
D?

Ja

Lees hiervoor
Thema 2 op
pagina 18

Lees hiervoor
Thema 2 op
pagina 18

BESPREEK HET
RAPPORT EN TREK
JE PLAN

Nee

?

BESPREEK HET
RAPPORT EN TREK
JE PLAN

LEES THEMA 4,
MAAK EN
BESPREEK JE PLAN

Misschien
Lees hiervoor
Thema 3 op
pagina 21

WISSELWONING
NODIG?

Ja

Nee

WIL JE WEG UIT
OVERSCHILD?

Ja

LEES THEMA 3 EN
5, MAAK EN
BESPREEK JE PLAN

Nee

BESPREEK JE
VERLANGENS,
MAAK AFSPRAKEN
EN LEG HET VAST.
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THEMA 1: Invloed bewoner/eigenaar m.b.t. versterking.
Argumentatie ondersteuning
Hoewel uitstel op uitstel volgde komt er een moment dat huiseigenaren in Overschild een
zogenaamd engineeringrapport ontvangen, waarin voorstellen zijn beschreven, die garanderen dat
de woning tijdens een aardbeving met kracht 5 overeind zal blijven staan. Gelukkig is deze kans klein,
maar helaas zijn de ingrepen om deze garantie te kunnen bieden voor de woningen van Overschild
erg groot.
De Nationaal Coördinator Groningen spreekt in zijn “Meerjarenplan” van koppelkansen, oftewel:
bewoners kunnen kansen benutten voor de verbetering van hun woning, omdat deze toch ontruimd
moet worden.
“NCG heeft de regie in de versterkingsoperatie en de daaraan gekoppelde verduurzaming (zowel voor
energetische verbetering als voor levensloopbestendigheid). NCG geeft de regeling verduurzaming bij
versterking vorm en inhoud en helpt bewoners bij aanvragen. Het is uiteindelijk een ministeriële regeling
van het ministerie van EZ.”
“In combinatie met de eventueel benodigde versterking voert NCG met de bewoner ook het gesprek over
de koppelkansen die er zijn op het punt van energiezuinigheid en levensloopbestendigheid van de
woningen. De bewoner besluit vervolgens of hij daar iets mee wil doen.”

De bewoner/eigenaar van een woning die versterkt moet gaan worden, wordt geconfronteerd met
materie die hij nog nimmer heeft meegemaakt. Versterking of herbouw (zie thema 2) van de woning
is een ongevraagd proces, dat evenwel diep gaat ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van de
bewoner.
Tóch moet er goed nagedacht worden over deze koppelkansen. De bewoner is de voornaamste
belanghebbende en de enige expert op dit gebied. De NCG stelt voor daarover mee te denken
middels een gesprek. De realiteit is dat de bewoner zelf veel zal moeten oplossen. Niet of niet goed
nadenken hierover kan gemakkelijk leiden tot een gemiste kans. Niet iedereen is voldoende op de
hoogte van bouwkundige aspecten, het regelen van financiën, bewaking van het proces, of wil
ondersteuning tijdens het gesprek met de NCG. Een correctie op het voorgestelde proces, waarin
thans alleen de NCG een adviserende rol speelt, is daarom noodzakelijk. De bewoner staat, na
ontvangst van het engineeringrapport, voor een aantal belangrijke beslissingen die volgens de DVO
goed moeten worden voorbereid. Velen van ons zullen hierbij gerichte ondersteuning nodig hebben.
Deze zal niet van de NCG of CVW kunnen komen. Deze organisaties willen dat wel zo zien, maar ze
hebben een eigen belang, namelijk versterking. Hieronder heeft de DVO condities geformuleerd
waaraan de NCG zou moeten voldoen om de bewoner in staat te stellen de juiste keuzes te maken.

Argumentatie verduurzaming
De Nationaal Coördinator Groningen schrijft in zijn meerjarenplan:
Missie NCG: “De Overheidsdienst Groningen zorgt in dialoog met alle maatschappelijke stakeholders
voor een planmatige en daadkrachtige regie en sturing op een duurzame versterking en vernieuwing van
het aardbevingsgebied opdat deze regio weer veilig en sterker dan ooit een nieuwe balans vindt tussen
gaswinning en een versterkte gebiedsidentiteit en gebiedskwaliteit met nieuwe economische kansen en
een leefbare en aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving.”

De DVO is het volledig eens met bovenstaande doelen van de NCG. Hoewel de DVO liever zou zien,
dat de gaswinning z.s.m. wordt beëindigd. Het aardbevingsgebied kan alleen in aanzien en
aantrekkelijkheid winnen indien de kwaliteit van huizen en voorzieningen significant is verbeterd
nadat de versterkingsoperatie is afgerond. Het proces mag dus niet resulteren in versnelde krimp,
mag ook niet aansturen op versterking van woningen die dat objectief gezien niet waard zijn, maar
kan heel betekenisvol zijn indien het niet-duurzame huizenbestand vervangen zou worden door
duurzaam verbeterde of herbouwde, duurzame en in de streek passende woningen.
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Helaas relativeert en beperkt de Nationaal Coördinator Groningen onmiddellijk zijn ambities:
“De praktische uitvoerbaarheid en de uitvoeringskosten zijn belangrijke aandachtspunten bij het
vormgeven van de regeling verduurzaming. Vertrekpunt is en blijft vanzelfsprekend dat de eigenaarbewoner zelf de keuze maakt of en hoe de beschikbare subsidies en financieringsarrangementen in te
zetten zijn voor extra energieprestaties boven het niveau dat met het versterken wordt gerealiseerd. Bij
de keuze wil NCG bewoners goed ondersteunen. NCG ziet hier onder andere mogelijkheden voor de
digitale gemeentelijke energieloketten.”

De missie van de NCG is dus geheel afhankelijk van het inzicht en de financiële mogelijkheden van de
woningbezitters. Er wordt voorzien in een maximale subsidie van €4000,- om “nul-op-de-meter”
ambities te behalen. Zie bijlage 4 voor de verstrekkende ambities op het gebied van duurzaamheid
die door de NCG worden nagestreefd. Eenzelfde subsidie werd uitgekeerd aan woningeigenaren die
meer dan €1000,- toegekende schade aan hun woning hadden middels de “Regeling
waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld”.
De overlast die woningeigenaren gedurende de versterkingsoperatie wordt aangedaan is
onvergelijkbaar. Wie verhuist graag? En dan twee keer in een jaar tijd. En tussentijds maar afwachten
in een wisselwoning of alles goed komt. De DVO is van mening, dat ter compensatie en in het kader
van de versterkingswerkzaamheden, woningen een significant aantal klassen stijgen in energielabel
of anderszins verduurzaamd worden. Alleen dán is de missie van de NCG geloofwaardig en zal het
aardbevingsgebied in aanzien kunnen winnen.

Eerst nadenken,
en dan pas aan het werk...

Condities voor ondersteuning
Veel bewoners zullen behoefte hebben om zich bij te laten staan door één of meer deskundigen, die
volledig en uitsluitend in het belang van de bewoner werkzaam zullen zijn. Omdat deze noodzakelijke
ondersteuning een zuiver gevolg is van de versterkingsoperatie moeten deze, net zoals andere
onkosten, worden vergoed. De door de DVO voorgestelde set aan condities zal bewoners vertrouwen
geven dat hun belangen in de versterkingsoperatie daadwerkelijk centraal staan.
Versterking Overschild
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De begeleiding en advisering kan betrekking hebben op:









woordvoering voor de bewoner;
het beoordelen en interpreteren van de versterkingsplannen die door de NCG en de deskundige van
het CVW aan de bewoners worden voorgelegd en het adviseren van de bewoner inzake de
voorliggende keuzemogelijkheden (bijv. inhuur bouwkundige en/of constructeur);
het adviseren over energiebesparende maatregelen ( bijv. inhuur energieadviseur en opstellen
energielabels).
het adviseren over het inpassen van eigen (verbouwings)wensen van de bewoner in het
versterkingsplan wat betreft de mogelijkheden en budgettaire consequenties (bijv. inhuur architect);
het adviseren over juridische en/of verzekeringstechnische aspecten van de versterkingsplannen;
het begeleiden c.q. adviseren van de bewoners op sociaal-maatschappelijk gebied;
het plannen, coördineren en organiseren van de overgang naar en van de tijdelijke huisvesting;

Condities voor versterkingsoperatie







De genoemde, onafhankelijke begeleiding en advisering zal door de NCG moeten worden
gefaciliteerd door het vergoeden van de kosten van deze deskundigen. De genoemde,
onafhankelijke begeleiding en advisering is individueel maatwerk en kan dus voor iedere
bewoner/eigenaar anders worden ingevuld.
De bewoner/eigenaar heeft een volledige keuzevrijheid uit beschreven of zelf ontwikkelde,
goedgekeurde opties in het versterkingsplan.
Om aan verduurzaming een tastbare invulling te geven, stelt de DVO dat iedere te versterken
woning in het kader van de versterkingswerkzaamheden zonder investering door de
bewoner/eigenaar, een significant aantal klassen in energielabel stijgt, ofwel anderszins
verduurzaamd wordt. De werkwijze die in het programma “Heft in eigen hand” gevolgd
wordt moet in ieder geval het uitgangspunt zijn. Elke vloer, muur of elk dakvlak dat
aangepakt wordt zal per definitie geïsoleerd worden opgeleverd. Versterkte ruimtes waarin
vanwege de werkzaamheden isolatiemaatregelen worden getroffen, worden zonder
toestemming van de bewoner niet opgeleverd met ongeïsoleerde vlakken waarop
vochtwerking kan gaan optreden.
De subsidie van €4000.- die voor verduurzaming gebruikt kan worden moet ten minste
worden opgetrokken tot €7000.- Dit bedrag is ook toegekend aan woningeigenaren in Ten
Boer en Appingedam. Er is geen reden dat regio’s ongelijk zouden worden behandeld.

Je laat ons toch niet in de kou staan?
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THEMA 2: Het versterken of slopen en herbouwen en hiermee verbonden het
blijven of vertrekken. (Voor een schematische weergave van dit thema zie stappenplan 2.)
Argumentatie
Tot voor kort was wonen in Overschild vergelijkbaar met wonen elders in Nederland: Je had een huis
gevonden, je hecht je aan de plek, je hebt wat met je buren of zelfs de rest van het dorp en je
vertrekt als het zo uitkomt. Dat is niet meer het geval. Inwoners van Overschild zijn als het ware
gegijzeld vanwege de aankomende versterkingsoperatie. Geplande verbouwingen of zelfs onderhoud
liggen stil omdat al voor lange tijd niet duidelijk is wat de versterking teweeg zal brengen. Huizen
staan lang te koop omdat potentiële kopers eerder voor elders kiezen waar ze niet voor een
ongevraagde verbouwing staan. En zelfs Schildjers die geen plannen hebben krijgen nu een
versterkingsplan opgedrongen.
Plotseling en noodgedwongen moet rekening worden gehouden met de gevolgen van keuzes die
gemaakt moeten worden. Keuzes die nauwelijks gemaakt kunnen worden door het uitblijven van
goede achtergrondinformatie. Pas als engineeringrapporten op tafel komen, wordt enig zicht
geboden en kunnen eventueel spijkers met koppen geslagen worden. De wachttijd bedraagt voor
sommigen reeds 18 maanden.
Intussen staan ontwikkelingen stil. Zielig? Nee. Nadelig? Ja.
Er bestaat geen wettelijke verplichting om deel te nemen aan de versterkingsoperatie. De DVO is
echter van mening dat dit geen realistische optie is in verband met ernstige implicaties op langere
termijn ( b.v. m.b.t. verzekeringsvoorwaarden, schadeclaims, financiering, verkoopkansen). Iedere
woningeigenaar is dus in feite veroordeeld tot coöperatie. Er resteren drie opties: versterken,
herbouw of vertrekken. De DVO heeft het standpunt dat iedere optie bespreekbaar en, indien
realistisch, uitvoerbaar moet worden gemaakt. Versterken kan voor een huidige woningeigenaar
grote voorkeur hebben, omdat hij/zij een emotionele band met de woning heeft en niet gedwongen
wil worden te verhuizen naar een nieuwe woning die ongelijke kwaliteiten zou bieden. Herbouw kan
voor anderen een prima optie zijn waarbij de nieuwe woning constructief, qua indeling en
duurzaamheid de oude woning op alle fronten verslaat. Tenslotte kunnen bewoners er duidelijk voor
kiezen te vertrekken vanwege leeftijd of individuele problemen met het versterkings- of
herbouwproces.
De DVO is van mening dat individuele keuzes prioriteit verdienen boven efficiëntie van de
versterkingsoperatie, gezien het feit dat bewoners belanghebbenden zijn bij het besluit gaswinning
mogelijk te maken en nu rechtstreeks de feitelijke negatieve gevolgen moet ondergaan. De DVO is
van mening dat de NCG niet leidend mag zijn in deze keuzes en dat de woningeigenaar recht heeft op
onpartijdige ondersteuning om weloverwogen beslissingen te nemen.
Onderstaand zijn deze keuzes uitgesplitst en de DVO heeft voor iedere keuze zaken geformuleerd
waarmee rekening moet worden gehouden of waaraan aandacht besteed moet worden.

Condities bij blijven en versterken
Het versterkingsplan is gereed en de eigenaar/bewoner heeft de keuze gemaakt om zijn woning te
laten versterken. De DVO stelt dat rekening moeten worden gehouden met een aantal zaken:






De DVO verwacht dat de versterkingsrapporten tenminste een aantal opties voor versterking zullen
presenteren, waaruit de bewoner een keuze kan maken. Hiervoor is het noodzakelijk dat de bewoner
onafhankelijke hulp krijgt bij die keuze en de beslissingen over koppelkansen (zie Thema 1).
De versterkingswerkzaamheden moet tenminste voldoen aan het Bouwbesluit en de NPR voor wat
betreft duurzaamheid (lees in dit geval: energiebesparing). Gedeeltelijke isolatiemaatregelen in het
kader van de versterkingswerkzaamheden kunnen vochtvorming op ongeïsoleerde delen tot gevolg
hebben. Deze dienen voorkomen te worden door het isoleren van deze delen van de woning die niet
in aanmerking kwamen voor versterking. Zonodig kan de bewoner een second opinion verlangen over
de toekomstige gevolgen van de gevolgde versterkingsmethoden en de bredere bouwfysische
gevolgen van de versterking.
De DVO is van mening dat duidelijk moet zijn aangegeven welke rol de fundering speelt in de te kiezen
versterkingsmethoden. Tijdens de inspecties is tot nu toe aandacht besteed aan de wijze waarop de
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fundering is geconstrueerd, maar veelal werd geen uitvoerig onderzoek gedaan naar de kwaliteit
ervan. De DVO vindt dit volstrekt onvoldoende, in aanmerking nemend de toename van de massa van
het huis als gevolg van de versterking. In het versterkingsrapport moet expliciet duidelijk worden
gemaakt waar in het rapport is uitgegaan van aannames/veronderstellingen ten aanzien van
uitvoering en kwaliteit of van (waargenomen) feiten.
Verschillen/verbeteringen ten opzichte van de oude situatie (“wat je had”) mogen niet in rekening
worden gebracht. Dat geldt dus bijvoorbeeld ook voor extra kosten om aanwezig asbest op grond van
huidige regelgeving te verwijderen.
De versterking zou er op gericht moeten zijn om het woongenot van de bewoner te verbeteren ten
opzichte van de situatie van vóór de versterking. De vrije keuze c.q. het oordeel van de bewoner staat
daarbij voorop. Veelal betreft het het inrichtingsontwerp, waarbij een architect een cruciale rol
vervuld. Daarbij kan onder meer worden
gedacht aan:
a) Woonoppervlak (m2);
b) Inhoud (m3);
c) Lichtinval en uitzicht (b.v. afmetingen
en plaats ramen);
d) Toegankelijkheid woonvertrekken;
e) Zichtbare versterkingselementen (b.v.
zuilen, kolommen, balken);
f) Gebruikte materialen (b.v. vloer- en
wandtegels, bakstenen, dakpannen);
g) Aansluitingen voor (hout)kachels.
Na het afronden van de
versterkingswerkzaamheden en het
onderzoek hiervoor zullen de woning, het
erf, de tuin en evt. opstallen schoon,
opgeruimd, hersteld en verzorgd en dus woonklaar en leefbaar worden opgeleverd, zulks naar het
eindoordeel van de bewoner.
Na de versterkingswerkzaamheden wordt voor iedere woning een bouwkundige 0-meting uitgevoerd,
die als breed aanvaardbare basis gebruikt kan worden bij nieuwe schade door toekomstige
gaswinning, de versterking zelf en ten behoeve van (woon)verzekeringsvoorwaarden.
Na de versterkingswerkzaamheden zal voor iedere woning in dit bouwkundig rapport worden
opgenomen welke beperkingen gelden voor eventuele toekomstige verbouwingen aan de woning.

Condities bij blijven en herbouwen
Het versterkingsplan is gereed en de eigenaar/bewoner heeft de keuze gemaakt om zijn huis te laten
herbouwen. De DVO is van mening dat de eigenaar/ bewoner, óók als de versterkingskosten die van
herbouw niet overschrijden, moet kunnen kiezen voor herbouw.
Er zijn in dit verband verschillende scenario’s denkbaar.
1) De eigenaar/bewoner wil een grotere woning (inhoud en/of woonoppervlak). Veelal zijn de
herbouwkosten daarvan hoger. In het kader van koppelkansen moet die mogelijkheid geboden
worden. De eigenaar/bewoner neemt de meerkosten voor zijn/haar rekening.
2) De eigenaar/bewoner wil juist een kleinere woning (inhoud en/of woonoppervlak en
leeftijdsbestendig). De herbouwkosten zullen veelal lager zijn. De eigenaar/bewoner krijgt een
eventueel positief verschil in herbouwkosten uitbetaald. Bij dit scenario merkt de DVO op dat
grootschalige herbouw van kleinere woningen nadelig kan zijn voor de toekomst van Overschild. (Zie
Thema 4).

Verder kunnen ten aanzien van herbouw de volgende zaken een rol spelen:




Bij herbouw krijgt de eigenaar/bewoner te maken met de criteria en normen die zijn omschreven in de
geldende Welstandsnota en het vigerende Bestemmingsplan. De eigenaar/bewoner dient proactief
geïnformeerd te worden over deze criteria en normen, de te volgen procedures en de gang van zaken
m.b.t. afwijkingen. Bij herbouw dienen de criteria en normen ruim te worden geïnterpreteerd.
De factor duurzaamheid speelt bij herbouw een belangrijke rol. De minimale eisen zijn vastgelegd in
het Bouwbesluit en de NPR (waaraan de nieuw te bouwen woning minimaal aan moet voldoen).
Indien de eigenaar/bewoner meer verlangt (b.v. ”0 op de meter”, “energieneutraal” of “van het gas
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af”), dan moet die mogelijkheid worden geboden in het kader van koppelkansen. Eventuele
meerkosten komen voor rekening van eigenaar/bewoner.
Bij herbouw krijgt de eigenaar/bewoner “wat hij had”, qua beeld, licht, ruimte en gebruik. De DVO
gaat er van uit dat de eigenaar/bewoner een beslissende stem heeft.
Herbouw vindt plaats op basis van het Bouwbesluit en de NPR. De oude woning voldeed daar zeker
niet aan. Aan de eigenaar/bewoner worden geen extra kosten in rekening gebracht als
herbouwkosten die van de versterking niet overschrijden. De DVO stelt dat de reële herbouwkosten
moeten worden gehanteerd en niet herbouwwaarde op basis van de verzekeringsnormen of andere
theoretische taxaties.
Sloop en herbouw kan voor de eigenaar/bewoner leiden tot grote en misschien wel onoplosbare
hypotheekproblemen (aflossing en herfinanciering). De DVO is van mening dat de NCG hiervoor een
aanvaardbare oplossing dient aan te bieden, eventueel in samenspraak met de hypotheekverstrekker.

Condities bij vertrekken
Om uiteenlopende redenen kunnen bewoners van Overschild kiezen om het dorp te verlaten.
Bijvoorbeeld:





De woning stond al lang te koop en in deze situatie zit de eigenaar/bewoner beslist niet te wachten
om een versterkingsoperatie of zelfs herbouw van de woning mee te maken.
De eigenaar/bewoner is mentaal of fysiek niet in staat het versterkings- of herbouwproces door te
maken.
De eigenaar/bewoner heeft geen vertrouwen in goede afloop of is gefrustreerd door de lange duur
van het proces en is tot slotsom gekomen dat vertrek een uitweg is.
Er doen zich op dit moment in de privé-situatie omstandigheden voor die de eigenaar/bewoner noopt
tot verkoop en verhuizen (b.v. scheiding, werk, financiën, gezinsontwikkeling).

Met het oog op de toekomst van Overschild betreurt de DVO het als Schildjers het dorp
willen/moeten verlaten (zie Thema 4). Niettemin is de DVO van mening dat vertrek mogelijk moet
worden gemaakt door het aanbieden van een passende regeling. Zo’n regeling is een uitkomst als de
dwangmatige keuze tussen versterken (of nieuwbouw) of geheel afzien daarvan geen aanvaardbare
opties zijn. De bestaande (experimentele) uitkoopregeling en de Waardedaling
Compensatieregeling, maar ook een nieuw te formuleren regeling zouden hier kunnen worden
ingezet. Het versterkingsplan kan zo mogelijk worden “mee verkocht”. Zie thema 5 voor
waardebepalingen.
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THEMA 3: De tijdelijke huisvesting van de bewoners tijdens de versterkings/herbouw-werkzaamheden (de z.g.n. wisselwoningen en alles wat daarmee samenhangt).
Argumentatie
Versterking van woonhuizen en zeker herbouw van een woning zal geruime tijd in beslag nemen.
Bewoners zullen voor die periode moeten verhuizen naar een andere woonruimte. De verhuizing is
geen keuze. Het is een gedwongen gevolg van de versterking, waaraan het overgrote deel van de
bewoners in Overschild aan mee zullen moeten doen. Zelfs met de door de DVO bepleite
dagvergoeding ter compensatie zullen weinigen deze stap vrijwillig willen maken. Echter, zoals in
thema 2 werd verwoord, afzien van de versterkingsoperatie is geen realistische optie.
De DVO huldigt daarom het standpunt, dat in de keuze voor tijdelijke woonruimte de mening van
bewoners leidend moet zijn. De DVO onderkent verschillende opties voor tijdelijke woonruimte. Niet
bewoonde huizen, mogelijk aangekocht in verband met vertrek van de bewoners, kunnen gebruikt
worden. Verschillende (boeren)woningen in buitengebieden gebruiken een wooneenheid op eigen
terrein. Dit is eveneens een optie voor dorpslocaties waar voldoende ruimte is en
aansluitmogelijkheden op nutsvoorzieningen te realiseren zijn. Een derde optie is verblijf buiten
Overschild, hetzij onder de hoede van de NCG, hetzij op eigen gelegenheid. Tenslotte is er de
mogelijkheid gebruik te maken van wisselwoningen, die in of in de nabijheid van Overschild geplaatst
kunnen worden.
Bij de geschetste, uiteenlopende opties stellen de DVO de bewoner centraal, vanwege de
opgedrongen consequenties van een dubbele verhuizing binnen een tijdsbestek van één jaar. De
DVO is van mening dat onderzoek gedaan moet worden hoeveel bewoners keuzes maken anders dan
het gebruik van een wisselwoning in Overschild. Het is niet ingewikkeld om de kosten van de bouw
en het gebruik van een blok reguliere wisselwoningen te berekenen. De DVO gaat ervan uit dat
besparing op deze kosten ten goede moet komen aan bewoners die één van de bovengenoemde
alternatieve keuzes maken.
Met de dubbele verhuizing zijn een groot aantal kosten van uiteenlopend karakter gemoeid. De DVO
stelt zich op het standpunt dat de NCG daar direct, ongecompliceerd en voortvarend mee om moet
gaan. De bewoners die deze onaantrekkelijke periode doormaken, moeten verder geen ongemak
worden aangedaan en er moet worden voorkomen dat bijkomende kosten door bewoners voor
langere tijd moeten worden vooruitbetaald.
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Condities
Ten gevolge van de versterkings- en herbouwwerkzaamheden zullen, in het merendeel van de gevallen,
bewoners tijdelijk in een andere woonruimte moeten worden ondergebracht. De DVO heeft de volgende
aandachtspunten ten aanzien van wat wisselwoningen wordt genoemd, geformuleerd:


De DVO is van mening dat ruimte moet worden geboden aan een aantal opties:
o woonunit op (eigen) erf
o gebruik van leegstaande woonhuizen
o verblijf elders op eigen initiatief
o verblijf in wisselwoning in Overschild of wisselwoning elders



De wensen en voorkeuren van de bewoner ten aanzien van bijvoorbeeld omvang, indeling, uitrusting,
verwarming en geluidsisolatie, moeten eerst worden geïnventariseerd, vervolgens worden besproken
en tenslotte concreet worden vastgelegd en gerespecteerd.



Indien de bewoner dat wenst moet het mogelijk zijn om een woonunit te plaatsen op het eigen erf,
indien de beschikbare ruimte aantoonbaar toereikend is en aansluiting op de nutsvoorzieningen
voldoende mogelijk zijn. De DVO acht de tijdelijke woonunit, zoals die in gebruik is geweest voor de
bewoner van Kanaalweg 15, van volstrekt onvoldoende kwaliteit.



Er moet worden onderzocht welke bestaande woningen beschikbaar zijn of beschikbaar gemaakt
kunnen worden (zie Thema 2: Vertrekken). Deze woningen zullen dan eerst moeten worden versterkt
en dan worden ingezet als wisselwoning. Deze werkwijze garandeert behoud van de woning nadat de
versterkingsoperatie is voltooid.



De DVO onderschrijft het idee dat de wisselwoning op loopafstand van de oorspronkelijke woning
moet zijn gelegen. Bij het bepalen welke afstand “beloopbaar” is, moet rekening worden gehouden
met de leeftijd en eventuele beperkingen van de bewoner.



De door de Gemeente Slochteren uitgesproken voorkeur voor een locatie voor wisselwoningen (z.g.
Locatie 1) stuit op grote bezwaren van direct omwonenden en wordt dan ook door de DVO
afgewezen. Het alternatief (Locatie 2 in voorstel Gemeente Slochteren) is voor de DVO bespreekbaar.
(Voor een aanduiding van die locaties zie Bijlage 5 op pagina 33.) Ook op die locatie zullen
wisselwoningen het woongenot voor omwonenden jarenlang ernstig aantasten. Voor hen zou
compensatie op zijn plaats zijn.



De kosten voor het gebruik van nutsvoorzieningen (zoals gas, elektra, water, riool, internet, telefoon)
in wisselwoningen en de lopende kosten in eigen woning moeten opgeteld gelimiteerd worden tot het
niveau van normaal gebruik in eigen woning.



Alle kosten verbonden aan het betrekken van de wisselwoning (b.v. verhuiskosten, verletkosten,
schoonmaakkosten, opslagkosten, extra verzekeringskosten) worden, indien mogelijk, direct betaald
door de NCG (dus zonder dat de bewoner deze kosten dient voor te schieten). Overige extra kosten
die een relatie hebben met de verhuisoperatie worden door de NCG vergoed.



Een standaard dagvergoeding van €20 per persoon is een compensatie voor het gedwongen verblijf
buiten de eigen woning.
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THEMA 4: De toekomst van Overschild.
Argumentatie
Het is bijzonder lastig om de toekomst van Overschild in te kleuren als zoveel zaken rondom de
versterking niet duidelijk zijn. Worden er woningen gesloopt en niet herbouwd? De DVO vindt dit
niet acceptabel, maar ziet vooralsnog noch bij de gemeente, noch bij de NCG initiatieven om aan dit
scenario voldoende tegenkracht te bieden. Krijgen bewoners van verouderde en kwaliteitsarme
woningen voldoende kansen op een nieuwe woning? Als de versterkingskosten de huidige
marktwaarde van woningen benaderen of zelfs overstijgen, dan kunnen deze gelden uiteraard veel
beter aan een moderne woning worden besteed. Hoeveel woningen in Overschild komen daarvoor in
aanmerking? Gaat het karakter van het dorp veranderen? Zelfs in het geval dat de meerderheid van
de woningen in alle redelijkheid beter versterkt kan worden dan gesloopt of herbouwd, rest de vraag
of de woningen in verbeterde staat worden opgeleverd en het dorp aldus aantrekkelijker wordt om
te bewonen.

De leefbaarheid van een dorp hangt niet alleen nauw samen met de kwaliteit van de woningen, maar
ook met (verkeers)veiligheid, voorzieningen, mogelijkheden om gezamenlijke activiteiten te
ontplooien en uitstraling. Veel hangt af van de bewoners zelf, maar hun welbevinden en samenhang
behoeft een bedding van voldoende kwaliteit en ondersteuning. De DVO heeft tijdens één van haar
bijeenkomsten de kwaliteiten van Overschild als woonplaats in kaart gebracht. Die zijn er zeker. Er
zijn ook wensen, soms al jaren oud.
Wij staan nu echter voor een periode van grote onzekerheid en overlast. Niet alleen de eigen woning
gaat op de schop, het hele dorp zal de komende jaren te maken krijgen met bouwverkeer,
verhuizingen en ingrijpende ontregelingen van persoonlijke levenssferen. Het lijkt zeker dat deze
periode een zware wissel zal trekken op de huidige sociale activiteiten, waarvan het dorpshuis De
Pompel een zeker middelpunt is. Het dorpshuis wordt in stichtingsvorm beheerd door een klein
aantal vrijwilligers. Grote angst bestaat voor een zodanig verloop van deze relatief kleine
vrijwilligersgroep, dat de belangrijkste activiteiten niet meer georganiseerd kunnen worden en het
gebouw wellicht (tijdelijk) gesloten zou moeten worden. In de gemeente Hoogezand worden in
buurtcentra sociale beheerders ingezet om ondersteuning te geven aan het activiteitenprogramma
en het buurtcentrum te verzekeren van continuïteit. Een soortgelijke personele inzet voor de duur
van de versterkingsopgave zou voor het dorp en de lokale taak van de NCG veel kunnen betekenen.

Condities
Voor de toekomst van Overschild zijn enerzijds het inwonersaantal èn anderzijds een evenwichtige
leeftijdsopbouw van groot belang. Al jaren neemt het inwonertal van het dorp geleidelijk af en
neemt de vergrijzing toe, met als dieptepunt het sluiten van de basisschool. Een bloeiend
verenigingsleven draagt in hoge mate bij aan de sociale samenhang in het dorp. Krimp en vergrijzing
holt dit steeds verder uit. Het vinden van voldoende, enthousiaste vrijwilligers voor allerlei
dorpsactiviteiten is nu al een grote bron van zorg. Een evenwichtige leeftijdsopbouw zorgt voor
nieuwe instroom van leden en bestuurskandidaten. Dit vereist een dorp met woningen die voldoen
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aan moderne eisen voor moderne mensen. Inwoners moeten zich in toenemende mate samen
buigen over de ontwikkelingen en proberen hun/onze schouders er onder te zetten om het dorp
leefbaar te houden. Dat kost een doorgaans kleine groep inwoners veel energie en tijd voor
werkzaamheden die in de regel door professionals worden verricht. Slimme ondersteuning door de
gemeente is daar op zijn plaats
De DVO maakt zich grote zorgen over bijkomende effecten van de versterkingsoperatie. Natuurlijk
wordt onze veiligheid in de woningen weer op een nationaal aanvaardbaar niveau gebracht, maar de
versterking kan ook leiden tot een ongewenste versterking van de bovengenoemde ontwikkelingen:
krimp en vergrijzing.
Om dat te voorkomen is de DVO van mening dat:
 Voor iedere te slopen woning een nieuwe woning wordt gebouwd (ook als de oorspronkelijke





bewoner te kennen geeft het dorp te willen verlaten en er voor hem of haar geen vervangende
woning nodig is);
Het aantal woningen geschikt voor gezinnen met kinderen op peil moet worden gehouden;
In het bestemmingsplan ruimte geschapen moet worden voor uitbreiding van het woningbestand in
het dorp;
Het dorp aantrekkelijk moet zijn en blijven voor jonge gezinnen;
De nieuwe of te versterken woningen van hoge kwaliteit dienen te zijn.

Het in stand houden en bij voorkeur verbeteren van het woningbestand is dus belangrijk voor de
toekomst van Overschild. Maar dat is niet genoeg. Aan de onderkant van de leeftijdsopbouw zal
nieuwe instroom mogelijk gemaakt moeten worden. Overschild moet aantrekkelijk zijn voor jonge
gezinnen en/of stellen die een gezin willen gaan stichten.
De DVO is dan ook van mening dat:










Er voldoende betaalbare gezinswoningen beschikbaar moeten blijven c.q. komen;
De verbindingen met de grotere woonkernen, met de stad Groningen op de eerste plaats, verbeterd
moeten worden; naast goede en veilige wegen vraagt het openbaar vervoer meer aandacht en zullen
er vooral goede, veilige fietsverbindingen met onderwijslocaties tot stand moeten worden gebracht;
De aanleg van snelle internet- en telefoonverbindingen moet worden aangepakt (glasvezelnet en een
betere dekking GSM zenders);
De verkeersveiligheid in en rond het dorp verbeterd moet worden, niet in de laatste plaats door
aanpassing van ons eigen verkeersgedrag, maar ook door middel van controle/ handhaving en het
aanbrengen van snelheidsremmende objecten (nog steeds wordt er bijvoorbeeld in de bebouwde kom
veel te hard gereden);
De recreatieve mogelijkheden in en rond het dorp verbeterd moeten worden (naast sport en
spelfaciliteiten in het dorp, wordt hier vooral gedoeld op directe toegang vanuit de bebouwde kom tot
het Schildmeer voor wandelaars en fietsers;
Dat tijdens de versterkingsoperatie de uitstraling van het dorp niet in lengte van jaren mag worden
aangetast door de plaatsing van blokken semipermanente wisselwoningen (bijvoorbeeld de
bouwhoogte aan te passen aan omliggende bebouwing).

Om te garanderen dat het dorpshuis een centrale rol als ontmoetingspunt gedurende de periode van
versterkingsopgave kan blijven spelen, stelt de DVO voor dat:




Een sociaal beheerder wordt aangesteld in het dorpshuis De Pompel die vrijwilligers kan motiveren,
organiseren, meehelpen en een rol kan spelen in
de begeleiding van een versterkingscafé waar dorpsbewoners ervaringen, tips en lief en leed kunnen
delen.
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THEMA 5: Kosten en waardebepalingen
Argumentatie
De kosten van de versterkingsoperatie zijn heel hoog. Dat besef leeft ongetwijfeld bij iedereen, die
een versterkingsopdracht onder ogen krijgt. De oorzaak van de operatie is echter in het geheel niet
toe te rekenen aan de bewoners, die te maken krijgen met versterking, herbouw of afscheid nemen
van hun huidige woonhuis. De bewoners van het aardbevingsgebied hebben geen keus. Iedereen,
waarvan het woonhuis onder de loep wordt genomen, moet in de praktijk meedoen. Als niet opgelet
wordt, kunnen daarbij ook nog maatregelen worden getroffen waarvan men later spijt zou kunnen
hebben of zelfs toekomstige schade zou kunnen oplopen.
Uiteraard wordt uitgegaan van het principe dat alle onkosten worden vergoed, zoals dat algemeen gebruikelijk
is in het geval van herstel van materiële schade. We hebben echter te maken met een klein nuance verschil: de
versterkingsoperatie richt zich op herstel van de veiligheidsnorm (NPR), bedoeld om de kans op slachtoffers als
gevolg van instorten van een gebouw te beperken. De norm is voor bewoners van het aardbevingsgebied
geweld aangedaan door gaswinning en het veroorzaakte kan daarom ook als schade worden aangemerkt.

Materiële schade is schade
die direct in geld is uit te
drukken. Hiervan kan bij de
versterking sprake zijn bij
bouwkosten, maar ook
bijkomende kosten zoals
verhuiskosten, inrichting,
misgelopen inkomen,
reiskosten, huishoudelijke
hulp, herstel
woonomgeving en
dergelijke.
Immateriële schade is
schade veroorzaakt door
verdriet, de pijn en het
verlies aan levensvreugde.
Een schadevergoeding die wordt uitgekeerd voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld
genoemd. De DVO heeft dit in geval van de aardbevingsperikelen “gebakken peren compensatie”
genoemd.
Ga maar na: voor de versterking worden de betreffende huizen over het algemeen verregaand
gestript zodat bewoning tijdens de werkzaamheden onmogelijk is. Dus verhuizen naar een
wisselwoning, huisraad in opslag, het normale leven staat voor een aantal maanden op z’n kop. En
daarna voor een tweede keer verhuizen in een mogelijk functioneel ongewijzigd huis. Directe
onkosten worden vergoed, maar intussen wordt ongevraagd een beroep gedaan op flexibiliteit,
geduld, opofferingsgezindheid en eigen inzet. Een gevoel van onrecht is onvermijdelijk en een
“gebakken peren compensatie” volkomen terecht.
Op diverse momenten in het proces (zie bijv. ook Thema 2) kan sprake zijn van waardebepaling van
het onroerend goed. Bij de waardebepaling mag de WOZ waarde geen enkele rol spelen, omdat dat
in strijd is met de wet. Naar de mening van de DVO moet bij de waardebepaling rekening worden
gehouden met de omstandigheden op de woningmarkt, die na de zware aardbeving in 2012 is
ontstaan. Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat de waardeontwikkeling van woningen is
achtergebleven. De invloed van de gaswinningsperikelen op de woningwaarde moet bij de
waardebepaling worden uitgeschakeld. De te kiezen peildatum hierbij is dan ook 1 januari 2012. Alle
waardetaxaties kunnen worden herberekend naar de situatie op deze peildatum. Ook kan gebruik
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worden gemaakt van de bevindingen van prof. dr.ir. G.R.W. de Kam, zoals verwoord in zijn publicatie
” Waardedaling van woningen door aardbevingen in de provincie Groningen”.

Condities ten aanzien van kosten
In de thema’s 1 t/m 3 wordt al veel gesproken over kosten. Kosten die naar het oordeel van de DVO
niet ten laste mogen komen van de inwoners van Overschild. Bij de behandeling van dit thema komt
alles nog eens tezamen. Zonder daarin uitputtend te zijn, komen naar de mening van de DVO
onderstaande kosten volledig voor rekening van de NCG:


















Directe en indirecte kosten van inschakelen deskundigen door en ten behoeve van de bewoner om
hem/haar terzijde te staan bij de bespreking en beoordeling van het versterkingsplan en om ondersteuning
te leveren bij het invullen van koppelkansen (zie ook Thema 1 op pagina 12);
Verhuiskosten, zoals inpakken van inboedel en inventaris (incl. inpakmateriaal zoals dozen, papier e.d.),
transportkosten, opslag van de inboedel en inventaris (met vrije toegang voor de bewoner, schoon, droog
etc.);
Een adequate financiële vergoeding indien de bewoner ervoor kiest om e.e.a. in eigen beheer uit te
voeren;
Kosten voor internet, TV en telefoon in de wisselwoning en de hoofdwoning (vaste kosten in hoofdwoning
blijven gewoon door lopen zonder dat er gebruik van kan worden gemaakt);
Extra kosten voor verzekering van inboedel, opstal, aansprakelijkheid, etc.;
Extra kosten voor hypotheek (rentebetaling en aflossing gaan gewoon door, zonder dat de bewoner van de
hoofdwoning gebruik kan maken);
Locatiegebonden vaste lasten van Gemeente en Waterschap zonder dat gebruik kan worden gemaakt van
de hoofdwoning (OZB, reinigings- en rioolrechten, waterschapslasten, etc.);
Kosten van gas-, licht- en wateraansluitingen en verbruik voor de hoofdwoning gedurende de periode dat
er geen gebruik van de hoofdwoning kan worden gemaakt;
Extra kosten voor opvang, huisvesting en verzorging van huisdieren;
Schade aan onroerende en roerende goederen gedurende de versterkings- of herbouwwerkzaamheden;
Extra zorgkosten i.v.m. sociaal-maatschappelijke en/of geestelijke begeleiding;
Extra kosten voor bijzondere voorzieningen in de hoofdwoning en in de wisselwoning (bijv. traplift,
rolstoeltoegankelijke voorzieningen, aangepast meubilair etc.);
Extra kosten voor onderhoud en/of herinrichting van tuin en erf van de hoofdwoning;
Loon- en inkomstenderving van de bewoner, voor zover diens aanwezigheid voor, tijdens en na de
werkzaamheden is vereist of gewenst (ook naar het oordeel van de bewoner zelf).
Gederfde inkomsten van stroom productie van zonnepanelen, die voor de versterking uitgeschakeld zijn.

Condities ten aanzien van
koppelkansen
Het benutten van de zgn.
koppelkansen kan meerkosten tot
gevolg hebben. De netto meerkosten
komen voor rekening van de
bewoner, voor zover dat vooraf aan
de hand van concrete en te
controleren berekeningen is
overeengekomen. Meerkosten
kunnen achteraf nimmer in rekening
worden gebracht. Indien en voor
zover het gebruik van koppelkansen
leidt tot lagere versterkings- of
herbouwkosten, dan wordt dit
verschil uitbetaald aan de bewoner; ook hier weer te bepalen aan de hand van concrete en te
controleren berekeningen vooraf.
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Condities ten aanzien van compensatie
Iedere bewoner wiens huis moet worden versterkt of worden gesloopt en herbouwd ontvangt een
nog nader te bepalen “gebakken-peren” toeslag als compensatie voor de ongevraagde, onwenselijke,
maar onvermijdelijke overlast, die de versterkingsoperatie met zich meebrengt. Voorgesteld wordt
een bedrag van 20 euro per persoon per dag die doorgebracht moet worden in een wisselwoning.
Tot overlast rekent de DVO ook de jarenlange bouwwerkzaamheden.

Condities ten aanzien van waardebepaling
De DVO wijst de waardebepaling in de bestaande uit- of opkoopregelingen af, omdat deze
ontoereikend is. Bovendien is een extra korting op de berekende waarde (5% in de bestaande
regeling) ontoelaatbaar. De ingestelde korting wordt gehanteerd “om de markt niet te verstoren”.
Een gotspe, omdat de aardbevingsperikelen de woningmarkt in het aardbevingsgebied reeds op
achterstand hebben gezet. Om verdere discussie ten aanzien van waardebepaling te voorkomen,
stelt DVO voor om uit te gaan van 135% van de actuele getaxeerde waarde (i.p.v. 95%). De
waardedaling ten gevolge van de gaswinning is daarmee voldoende gecompenseerd.

Condities ten aanzien van versterkings- versus herbouwkosten
In de publicaties van de NCG wordt gewag gemaakt van het moment waarop gekozen (kan) worden
voor sloop en herbouw. Algemeen uitgangspunt is de hoogte van de versterkingskosten. Indien die
de sloop- en herbouwkosten overtreffen, kan worden gekozen voor sloop en herbouw. Uit oogpunt
van transparantie en om de bewoner in de gelegenheid te stellen de juiste beslissing te nemen, is de
DVO van mening dat het individueel versterkingsplan vergezeld moet gaan van concrete en
gedetailleerde kostenberekening van de versterking èn gestudeerd zou moeten worden op eventuele
sloop en herbouw.
Herbouwkosten zijn zeer afhankelijk van de wensen van de bewoners; deze kan lager dan geschat,
maar ook hoger uitvallen. Herbouw kan in kortere tijd worden gerealiseerd dan versterking, hetgeen
een belangrijk argument kan zijn. Herbouw levert vrijwel zeker en kwalitatief betere woning op. Dat
is goed voor de bewoners, het dorp en het aanzien van de aardbevingsregio. De mogelijkheid van
herbouw moet dus in alle gevallen een onderwerp van gesprek zijn, hoewel de keuze hiervoor
uiteraard uiteindelijk bij de woningeigenaar ligt. De versterkingskosten inclusief bedragen voor
verduurzaming en subsidiabele maatregelen moeten ingezet kunnen worden bij de keuze voor
herbouw. De huidige marktwaarde van de woning, de WOZ-waarde of een ander instrument, waarbij
de huidige staat van de woning wordt betrokken, mogen geen rol spelen.
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BIJLAGE 1: Samenstelling Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild

(In alfabetische volgorde)
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BIJLAGE 2: risicokaart aardbevingen Groningen 2017
Het KNMI heeft op basis van nieuwe metingen en berekeningen een nieuwe versie van de seismische
hazardkaart voor Groningen gemaakt. Hieruit blijkt dat de seismische dreiging – de dreiging door
aardbevingen – nauwelijks is gewijzigd. In het noordelijk deel van het Groningen-gasveld is een lichte
daling van de seismische dreiging te zien en in het zuidelijk deel een lichte stijging.
De kaart is tot stand gekomen dankzij nieuwe kennis over de ondergrond en metingen uit het
uitgebreide netwerk van de ruim honderd seismische stations in Noord-Nederland.

De kaart beschrijft de dreiging ten gevolge van de bevingen. Hiervoor wordt de te verwachte
grondversnelling berekend met een overschrijdingskans van eens in 475 jaar. De grondversnellingen
dienen als uitgangspunt voor de richtlijnen van bouwkundige versterkingen in het Groningse gebied.
Grondversnellingen, uitgedrukt in eenheden van de zwaartekracht (g), geven het effect van
aardbevingen aan het aardoppervlak weer. In Noord-Nederland treden de aardbevingen door
gaswinning dicht onder het aardoppervlakte op. Dit in tegenstelling tot natuurlijke aardbevingen
zoals in Zuid-Limburg. Omdat de aardbevingen in Noord-Nederland ondiep zijn worden hier ook
lichte bevingen goed gevoeld. Dat maakt het belangrijk om de grondversnellingen te meten en
berekenen. De grondversnellingen zijn ook van belang als input voor de richtlijnen van bouwkundige
versterkingen in het Groningse gebied van huizen en infrastructuur.
bron: https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/update-hazardkaart-groningen-2017
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BIJLAGE 3: aardbevingen in de periode 2015 – 2017

bron: http://opengis.eu/gasbevingen/
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BIJLAGE 4: ambities ten aanzien van duurzaamheid in het NCG “Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021”
Bron: http://goo.gl/D6KCkD
- pag 19: “Nu de uitvoering van de versterking dichterbij komt, moet ook antwoord gegeven worden
op de vraag hoe het voor de bewoners mogelijk moet zijn om extra duurzaamheidsmaatregelen te
nemen.”
- pag 22: Missie NCG: “De Overheidsdienst Groningen zorgt in dialoog met alle maatschappelijke
stakeholders voor een planmatige en daadkrachtige regie en sturing op een duurzame versterking en
vernieuwing van het aardbevingsgebied opdat deze regio weer veilig en sterker dan ooit een nieuwe
balans vindt tussen gaswinning en een versterkte gebiedsidentiteit en gebiedskwaliteit met nieuwe
economische kansen en een leefbare en aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving.”
- pag 23: Taak NCG: “De NCG zorgt in dialoog met alle maatschappelijke belangenbehartigers in
Groningen voor een planmatige en daadkrachtige regie op de duurzame versterking en vernieuwing
van het gebied.”
- pag 83: Cultureel erfgoed en beeldbepalende panden (Overschild) : “Daarnaast kijkt NCG naar
mogelijke koppelkansen. Deze kunnen gelegen zijn in het combineren van de versterkingsopgave met
eventuele plannen voor (her)bestemming van het pand, maar bijvoorbeeld ook het op duurzame
manier verbeteren van de energieprestatie van het gebouw, leefbaarheid …. “
- pag 89: Energie: “De wens om een ambitieus energie-transitieprogramma tot stand te brengen, om
van fossiele brandstoffen over te stappen naar volledig duurzame energiebronnen, leeft breed in
Groningen. NCG heeft daarbinnen als doel om de balans tussen de lusten en lasten van de
gaswinning te herstellen en anderzijds om de regio nieuw economisch perspectief te bieden.”
- pag 89: “NCG bekijkt hoe in de particuliere woningvoorraad, voor de te versterken woningen,
verduurzaming kan worden gerealiseerd.”
- pag 89: “In de Voorjaarsnota is € 165 miljoen beschikbaar gesteld voor de combinatie van
verduurzaming bij versterking en bij herstel van schade.” 1)
- pag 89: “Voor de particuliere voorraad is initieel de ambitie van Nul-op-de-Meter (NoM)
uitgesproken bij de versterkingsaanpak. …… NoM blijft voor NCG een nastrevenswaardige ambitie.
Het blijkt in de praktijk dat deze ambitie niet altijd gerealiseerd kan worden. Op basis van recente
berekeningen blijkt dat NoM bij rijwoningen alleen haalbaar is bij sloop/nieuwbouw. In andere
gevallen, bij (ingrijpende) versterking, blijkt dat een boven proportionele inspanning geleverd moet
worden om tot NoM te komen. NCG onderzoekt daarom hoe, op basis van een vergelijkbare regeling
als van de pilot huurwoningen, een zo groot mogelijke energiebesparing kan worden bereikt in
combinatie met de versterkingsmaatregelen.
- pag 90: “Particuliere woningeigenaren” In het MJP 2016-2020 is het volgende opgenomen: ‘Wat
betreft de particuliere woningvoorraad is de inzet van de NCG erop gericht om het streven naar
verbetering van de energieprestatie tot NoM te faciliteren voor zover dit proportioneel is in relatie
tot de versterkingsopgave van de te versterken woningen’. Voor particuliere woningeigenaren
waarvan woningen versterkt moeten worden komt een regeling voor verduurzaming bij versterking
beschikbaar, die zowel woninggerichte maatregelen als collectieve verduurzamingsmaatregelen
faciliteert. Aanvullend op de verduurzamingsregeling kunnen eigenaren-bewoners gebruik maken
van de subsidiemogelijkheden vanuit de BZK subsidieregeling Energiebesparing eigen huis (vloer-,
dak-, spouw-, gevel-, en raamisolatie) en vanuit EZ/ISDE (pellet kachel, biomassakachel, warmtepomp
en zonneboiler). Van de eigenaar-bewoner wordt een eigen bijdrage gevraagd bij de regeling
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verduurzaming bij versterking, eventueel kan dit geleend worden bij het Nationaal
Energiebesparingsfonds. Met een redelijke terugverdientijd moet dit betaald kunnen worden uit de
besparing op de energierekening. De praktische uitvoerbaarheid en de uitvoeringskosten zijn
belangrijke aandachtspunten bij het vormgeven van de regeling verduurzaming. Vertrekpunt is en
blijft vanzelfsprekend dat de eigenaar-bewoner zelf de keuze maakt of en hoe de beschikbare
subsidies en financieringsarrangementen in te zetten zijn voor extra energieprestaties boven het
niveau dat met het versterken wordt gerealiseerd. Bij de keuze wil NCG bewoners goed
ondersteunen. NCG ziet hier onder andere mogelijkheden voor de digitale gemeentelijke
energieloketten.
- pag 91: Rol NCG: “NCG heeft de regie in de versterkingsoperatie en de daaraan gekoppelde
verduurzaming (zowel voor energetische verbetering als voor levensloopbestendigheid). NCG geeft
de regeling verduurzaming bij versterking vorm en inhoud en helpt bewoners bij aanvragen. Het is
uiteindelijk een ministeriële regeling van het ministerie van EZ.”
-pag 92: Activiteiten 2017: “Vorm en inhoud geven aan de regeling verduurzaming bij versterking,
afgestemd op het inspectie-, engineering- en versterkingsproces. Bewoners faciliteren bij aanvragen
van de regeling verduurzaming bij versterking en zo nodig andere aanvullende subsidies van BZK
(subsidie energiebesparing eigen huis) en EZ (ISDE, energieopwekking) en aanvullende financiering.”

Versterking Overschild

Pagina 32

Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild

BIJLAGE 5: Locaties wisselwoningen
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BIJLAGE 6: Begrippenlijst

BEGRIP OF AFKORTING

BETEKENIS

DVO

Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild; werkgroep
samengesteld uit inwoners van het dorp.
De mogelijkheid om eigen wensen van de bewoner te integreren in
of te koppelen aan het versterkingsplan.
Nationale Praktijk Richtlijn; aanvulling op Bouwbesluit, specifiek
gericht op aardbevingsbestendig bouwen.
Tijdelijke woonruimte voor bewoner wiens huis moet worden
versterkt of moet worden herbouwd. Kan bestaan uit een
leegstaande woning, stacaravan of verplaatsbare woonunit.
Nederlandse Norm en tevens sinds 8 mei 2000 de naam van het
nauwe samenwerkingsverband van het Nederlands Normalisatieinstituut en de Stichting NEC
Een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle
bouwwerken in Nederland, zoals woningen, minimaal moeten
voldoen. Verbouwingen vallen ook onder het Bouwbesluit. Per 1
januari 2017 is er een aanpassing gemaakt van het Bouwbesluit
2012. Door wijzigingen van een aantal normen is ook de lijst met
normen aangepast naar de laatste stand van zaken hoewel niet alle
normen en jaargangen van de documenten van NEN worden
aangehaald in het Bouwbesluit.

Koppelkansen
NPR
Wisselwoning

NEN

Bouwbesluit
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