Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild
D. V.O.

NIEUWSBRIEF 2018.13
In deze Nieuwsbrief van de DVO komen drie onderwerpen aan de orde:
- De taxatie-perikelen op de Meerweg
- De VA’s van Kanaalweg en Graauwedijk (en ook buitengebied?)
- Rondetafelgesprek met de Kamercommissie voor EZK op 28 juni a.s.
TAXATIES MEERWEG
Een nieuwe aflevering in de Versterkings Soap (van harte aanbevolen; beter dan GTST). Hieronder proberen we
chronologisch de gebeurtenissen weer te geven.
Bewoners van de Meerweg krijgen een lijst aangereikt aan de hand waarvan ze hun “eigen” taxateurs kunnen
kiezen;
Op die lijst prijkt ook de naam van dhr S. Vrieling van het bureau Vergnes Expertise;
NCG communiceert drie data waarop taxatie bij Klaasje Pen kan plaatsvinden;
Eerste genoemde datum gaat stilzwijgend voorbij;
Een dag voor tweede genoemde datum neemt Klaasje contact op met NCG. De dienstdoende
bewonerbegeleider is ziek en men gaat op zoek naar informatie;
Veel bewoners Meerweg hadden voorkeur voor dhr Vrieling uitgesproken;
Resultaat: Dhr Vrieling is niet beschikbaar, want heeft geen contract met NCG;
Contact met dhr Vrieling zelf leert dat hij zich niet kan en wil conformeren aan de beperkende regels van CVW
(hij is niet voor niets een NIVRE gecertificeerde
Simon Vrieling is niet beschikbaar
taxateur); rechtszaak tussen Vergnes Expertise en de
als taxateur. O ja, toch wel...
NAM beslecht in het voordeel Vergnes ;
-

-

DVO confronteert via email de gebiedsmanager met gang van zaken en krijgt vrij snel reactie; NCG biedt
excuses aan en geeft weer een andere draai aan de situatie; net toevallig alsnog een overeenkomst gesloten
met Vergnes Expertise/Vrieling;
DVO krijgt uitleg van Vrieling over zijn beweegredenen en krijgt inzicht in de “voorgeschreven werkwijze” van
CVW;
Vrieling is dus beschikbaar voor inwoners van Overschild!
18 juni ontmoeting tussen DVO en dhr Vrieling; Een verslag van deze ontmoeting is opgenomen in deze
Nieuwsbrief.

Een ooggetuigeverslag:
“Vanochtend ben ik bij het versterkingspunt van de NCG aan de Meerweg geweest om es te vragen naar de voortgang van
de taxaties. Er is 23 mei een gesprek tussen Bianca Elbers, en ons geweest ivm de voortgang van de taxaties , er zijn 2 (in
plaats van de beloofde 4) taxateurs uitgekozen en er zijn 3 data geprikt 6, 13 en 20 juni.
6 juni geen bericht dus heb ik donderdag 7 juni een mail gestuurd wat er aan de hand is en waarom we niet op de hoogte
gesteld zijn. Met morgen 13 juni in het achterhoofd heb ik vanochtend de stoute schoenen aangetrokken en heb maar es
gevraagd wat er loos is.
Bianca, onze bewonersbegeleider, is ziek, (niks ernstigs gelukkig) dat is vervelend maar daarom hoeft alles niet stil te staan.
Naarstig wordt er gezocht naar gegevens….
Lucy vindt het heel vervelend voor ons en begrijpt dat we op de hoogte gehouden willen worden. Wat moet ze anders
zeggen?
Anas wordt ingeschakeld om te achterhalen waarom het allemaal zo lang duurt en ik wordt vandaag nog op de hoogte
gesteld.
Kwart voor 4. Telefoon: ha het is Anas!
Hij heeft contact gehad met het planbureau waarom het zo lang duurt. Nou dat komt omdat er mensen zijn die Simon
Vrieling hebben gekozen als taxateur (7 op de Meerweg) en dhr Vrieling is (nog) niet beschikbaar. Er is zelfs nog geen
overeenkomst met hem gesloten!!
Morgen weten ze meer en zal hij mij met een antwoord (ja of nee Simon Vrieling) terugbellen. En het komt allemaal omdat
het een pilot is, dan kom je er achter wat je niet goed doet….en ze werken er heel hard aan….maar volgens mij zitten ze niet
echt op te letten. En wat als ik toch Simon Vrieling wil?”

ALSNOG VA’S BESCHIKBAAR (!?)
Naar aanleiding van een verzoek van een DVO-er bleek opeens dat beschikbare VA’s uitgereikt kunnen worden.
Ook zonder een zg WOB-verzoek! O ja, er wordt ook nog bij vermeld dat het alleen beschikbaar wordt gesteld als
er om wordt gevraagd! Info@nationaalcoordinatorgroningen.nl of b.hoekstra@nationaalcoordinatorgroningen.nl.
Nu hebben we als inwoners van Overschild duidelijk genoeg gemaakt, dat als de VA’s beschikbaar zijn ze gewoon
moeten worden uitgereikt.
Dus NCG: ga er gewoon van uit dat iedere bewoner er impliciet om
Heb je geen WOB-verzoek
heeft gevraagd, laad die VA’s in een bestelauto, rijd er mee naar
ingediend, maar wil je wel je
Overschild en reik ze huis-aan-huis uit aan de bewoners!
Had je al een WOB-verzoek ingediend? Er werd ook gevraagd of je
VA toegestuurd krijgen?
(indien van toepassing) het betreffende WOB-verzoek wilde
Gewoon even om vragen!
intrekken. Bedenk dat je nu alleen een VA krijgt uitgereikt. Als je
WOB-verzoek meer documenten betrof (b.v. de onderliggende
rapporten en berekeningen) lijkt het niet handig het WOB-verzoek in te trekken. Heb je geen WOB verzoek
ingediend, maar wil je wel het VA toegestuurd krijgen? Gewoon even er om vragen.
Een DVO er heeft inmiddels het VA per post mogen ontvangen en wat blijkt? Het betreffende VA is gedateerd 12
januari 2018 en op 2 februari 2018 vrijgegeven. Pas veel
later heeft de minister bepaald dat de groep van 1588
Het VA heeft ruim vier maanden bij de
woning nog even extra moet wachten. Al die tijd heeft ons
NCG in de la gelegen. En het gevolg...
VA dus gewoon in de kast liggen wachten ……. En nu wordt
gezegd dat omdat het VA nog niet was uitgereikt er wellicht andere normen gaan gelden en de versterking anders
kan uitpakken. Snapt u het al? Dit riekt naar list en bedrog; als dat geen onbehoorlijk bestuur is ……!
RONDE TAFEL GESPREK KAMERCOMMISSIE EZ&K
De Vaste commissie Economische Zaken & Klimaat van de Tweede Kamer heeft het initiatief genomen voor een zg
Ronde tafel gesprek op 28 juni a.s. met allerlei belanghebbenden van de gaswinning in Groningen. Het gaat in het
bijzonder over het instituut van de NCG en een opvolger voor de vertrekkende Alders. Ook de DVO, in de persoon
van Rob Gramberg, was hiervoor uitgenodigd. In eerste instantie heeft de DVO hier positief op gereageerd, maar
na ampel overleg is besloten aan deze “poppenkast” niet mee te doen. Je kreeg 2 minuten de tijd om de zegje te
doen en verder vervolgens een uurtje mee te praten met de overige tafelgenoten. De rest mocht je gadeslaan
vanaf de tribune. Ook andere genodigden hebben voor deze eer bedankt in niet mis te verstane bewoordingen. De
afzegging van DVO vindt u op de volgende pagina. De DVO is bezig haar zienswijze in een document vast te leggen.
Dat document zal in ieder geval naar de Kamercommissie in Den Haag worden gestuurd.
Vergeet niet het Versterkingscafé te bezoeken. Komende zaterdag 23 juni vanaf 16.00 uur in De
Pompel. Voorts iedere twee weken. Zoals je hebt kunnen lezen is er genoeg stof om over te praten.
REACTIES: Wil je reageren op deze nieuwsbrief of iets anders kenbaar maken bij de DVO, stuur dan
s.v.p. een email naar versterkingoverschild@gmail.com. Je kan natuurlijk ook het Versterkingscafé
bezoeken of als “Gast-aan-tafel” aanschuiven bij de DVO vergadering.
SOCIAALTEAM GEMEENTE MIDDEN-GRONINGEN
Uit persoonlijke verhalen blijkt hoe ingrijpend aardbevingen, of de dreiging hiervan, kunnen zijn in je
dagelijks leven. Ondanks de Groningse nuchterheid kun je last hebben van stress, slapeloosheid of
andere psychische klachten door aardbevingen of de dreiging daarvan. Uit onderzoek blijkt dat mensen
die meerdere keren te maken hebben (gehad) met schade aan hun huis veel vaker psychische
problemen en stress-gerelateerde gezondheidsklachten hebben. Voor sommige mensen geeft ook het
traject van inspecties en eventuele versterking van woningen. Zoals bijvoorbeeld in Overschild of straks
in Slochteren/Schildwolde veel stress. Hulp hierbij vragen is nog niet zo vanzelfsprekend. Soms voel je
schaamte, misschien omdat het nog niet altijd als probleem erkend wordt, waardoor je langer blijft
rondlopen met je klachten. Sinds kort kunt u voor een luisterend oor ook terecht bij het sociaal team
Slochteren. Er zijn daarvoor speciaal 2 mensen beschikbaar: Eef Goesten
06 30487356
eef.goesten@midden-groningen.nl Erwin de Vries 06 51569063
erwin.devries@midden-groningen.nl
Wilt u graag met hun in contact komen dan kunt u contact opnemen met desbetreffende persoon of het
sociaal team: sociaalteam@slochteren.nl of op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur bellen
met sociaal team Slochteren: 0598 72 98 20 (doorkiesnummer 1).

Pagina 2 van 3

STUT EN STEUN APPINGEDAM.
Naast het Sociaal team van gemeente Midden Groningen, kan je gratis en onafhankelijk steun krijgen van
Stut en Steun. Stel u wilt graag ondersteuning bij de gesprekken met de bewonersbegeleiders van de
NCG of iemand die aantekeningen maakt van gesprekken, dan kan je gebruik maken van Stut en Steun.
Voor informatie zie hun website: www.stutensteun.nl Stut-en-Steun, Spoorbaan 1, 9901 DD Appingedam
050 - 2112044

Overschild, 18 juni 2018.

Geachte leden van de Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat,
Bij deze zeg ik u alsnog dank voor de convocatie die de Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild
DVO mocht ontvangen voor het Rondetafelgesprek over de rol en het instituut van de NCG op 28 juni a.s.
Op zich was uw uitnodiging voor een werkgroep van een klein dorp als het onze vererend, ook al heeft
het dorp zich met zijn 'Gallische' assertiviteit een zekere reputatie verworven.
Dat desondanks de motivatie om op uw uitnodiging in te gaan gering was vindt zijn meest recente
oorzaak in het zowel procesmatig als inhoudelijk hoogst bedenkelijke niveau van aanloop, verloop en
follow-up van het Kamerdebat van 7 juni. Voor de confessionelen onder u: 'Hoort nu dit, gij dwaas en
harteloos volk! die ogen hebben, maar zien niet, die oren hebben, maar horen niet.' (Jeremia 5:21)
Wat na ampel beraad eind vorige week de doorslag gaf om niet op uw convocatie in te gaan was dat wij
ons ondanks de grote motivatie van onze werkgroep niet bij machte achten de meerderheid van u in twee
minuten te inspireren alsnog waarachtige en daadwerkelijke betrokkenheid voor veiligheid en welzijn van
de bewoners op te brengen.
Niet onopgemerkt is daarnaast gebleven dat de ene voor Blok 2: 'Bewoners en bewonersorganisaties'
uitgenodigde individuele 'bewoner' in het geheel geen bewoner is in de zin van 'aardbevingsgedupeerde'
maar wel prominent lid van een van de coalitiepartijen. Dit zou niet van humor gespeend zijn geweest
ware daar niet de eerder beschreven bitter ernstige achtergrond. Des te ernstiger omdat betrokkene zich
voorstander heeft getoond van een 'aardbevingsminister' wat lijnrecht in strijd is met het door veel van de
echte bewoners voorgestane onderbrengen van beleid en uitvoering dicht bij hun eigen niveau: de
gemeenten.
Dat onze werkgroep afziet van deelname aan het Rondetafelgesprek betekent niet dat wij geen onzes
inziens voor u zinvolle ervaring, kennis en inzichten hebben rond het functioneren van (het instituut)
NCG. Wij zenden u daaromtrent een dezer dagen een op de vragen in de convocatie gebaseerde notitie.

Hoogachtend,
Namens de Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild,
drs. Cees Wildervanck.
NAGEKOMEN BERICHT: Inmiddels heeft de Kamercommissie besloten het Ronde Tafelgesprek te annuleren. Na de
zomer, ergens in september, is men van plan om naar Groningen te komen om met de Groningers te overleggen.
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VERSLAG ONTMOETING DVO-VERGNES EXPERTISE/DHR VRIELING
Taxaties: herbouw
Een afvaardiging van de DVO is op maandagmorgen 18/6 op bezoek geweest bij de firma Vergnes, in
Leek We hebben aldaar informatie ingewonnen over het proces van taxatie, in dit geval voor herbouw.
Het werd al snel duidelijk dat taxateurs door de NCG in een keurslijf van een in te vullen formulier worden
gedwongen en een eindbedrag te vermelden zonder uitgebreide uitsplitsing van een lijst van posten
waarmee rekening wordt gehouden. Gebruik van een standaardformulier is op zich geen bezwaar, als het
formulier dekkend is en inzicht geeft in de opbouw van het eindbedrag. Dit en andere zaken moeten door
de woningeigenaar goed in beeld komen bij afspraken die met een taxateur naar keuze worden gemaakt.
Hieronder vermelden we deze en andere specifieke zaken waarop gelet moet worden.
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

De woningeigenaar is vrij om de taxateur te kiezen, mits aangesloten bij NIVRE.
De woningeigenaar is opdrachtgever. De NCG (CVW of andere partij) vergoedt de kosten, ofwel betaalt de
taxateur direct. Dit betekent (ook gezien de wet op privacy) dat de opdrachtgever het (concept) rapport
ontvangt. Vragen en opmerkingen kunnen direct met de taxateur worden afgehandeld. Na goedkeuring
geeft de opdrachtgever toestemming om het rapport te delen met NCG/CVW
De te herbouwen woning zal moeten voldoen aan het huidige bouwbesluit en de veiligheidsnormen met
betrekking tot aardbevingen. Dat laatste is tenslotte het doel van de operatie. Hiermee zijn extra kosten
gemoeid, zoals fundering (palen of base isolation) en oplossingen voor stabiele constructie. Deze moeten
aantoonbaar zijn opgenomen in het taxatierapport. (Buiten)muren opgetrokken uit baksteen moeten
ofwel worden versterkt (quake shield) ofwel niet-dragend zijn en naar buiten vallend.
Binnenmaten van vloeroppervlakken moeten worden gehandhaafd, ook als dit betekent dat de
buitenmaten van het gebouw zullen toenemen door toepassing van het bouwbesluit dat minimale
isolatiewaarden voorschrijft, resulterend in dikkere muren.
Een detail lijst van opgenomen zaken is van belang om te controleren dat aan alles is gedacht.
Voorbeelden: extra kosten van luxe keukens, badkamers etc. worden meegenomen. Ongelijk de staat van
keuken, badkamer, kozijnen of andere elementen wordt in ieder geval een basisbedrag voor elk
vastgenageld element meegenomen, zoals ook zonwering, parket of laminaat en vastgeplakte
vloerbedekkingen. Niet meegenomen wordt inboedel zoals gordijnen. Aan kosten voor de bouwplaats zelf
(sloop en/of bouwrijp maken, toegang voor bouwmaterialen en apparatuur) moet ook worden gedacht.
Bij herbouw, maar ook bij versterking verandert de tuin rond het huis in bouwterrein. Herinrichtingskosten
voor de tuin moeten worden berekend en opgenomen.
Bouwkosten nemen steeds maar toe, hetgeen het rapport na een jaar al weer verouderd doet raken. De
taxaties is daarom ofwel beperkt geldig, ofwel een uitgebreide indexering wordt toegepast.
Voor het bepaling of verontreinigingen in de bodem of bestaande woning aanwezig zijn moet onderzoek
worden verricht. Eventuele saneringskosten vallen buiten het bestek van het rapport, maar moeten vooraf
wel worden overeengekomen met de NCG.
Bestemmingsplannen van de gemeente spelen geen rol: Het feit dat de woning tegen die regels in op
dezelfde of op een andere plek gebouwd zou moeten worden mag geen rol spelen in de bepaling van de
herbouwkosten.

Memo t.b.v. Rondetafelgesprek rol en instituut NCG dd. 28 juni 2018.
Inleiding
Zoals aangegeven in de afmeldingsbrief voor het Rondetafelgesprek achtte de
Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild (DVO) het niet opportuun daaraan deel te
nemen, vanwege de symptomatische ontmoedigende kwaliteit van het Kamerdebat op 7 juni,
en de onmogelijkheid om in de -eveneens als symptomatisch ervaren- korte beschikbare tijd
ook maar enigszins effectief van gedachten te wisselen over het belangrijke èn complexe
gespreksonderwerp. (Reis)tijd was zeker niet het motief om niet op de convocatie in te gaan.
De DVO heeft op basis van haar langdurige intensieve ervaring met de
aardgaswinningsproblematiek en met de NCG echter wel naar haar oordeel zinvolle ideeën
over de rol en het instituut van de NCG. Deze zijn in het volgende verwoord, ingedeeld naar
de in de convocatie voor het gesprek opgenomen vragen.
1. Welke taken heeft de NCG sinds begin 2015 gehad?
1.1 Taken

Zie de NCG website.
1.2 Hoe is die rol ingevuld?

Zie paragraaf 1.3 hieronder.
1.3 Wat heeft de uitvoering van de taken van de NCG bemoeilijkt?
Context: strategische onwil van NAM en EZK

Vitale problemen zijn:
• de systematische strategische onwil van NAM, EZK en coalitiepartners om de belangen
en veiligheid van de bewoners niet slechts in woord maar ook in daad voorop te stellen en
de NCG daartoe te faciliteren,
• het daarentegen ten faveure van NAM en staatskas effectief gericht zijn van het
overheidsbeleid op het laten doodbloeden van de versterkingsoperatie,
• drie kapiteins: NCG, EZK en NAM op één schip.
In deze context kan van een intermediair als de NCG niet verwacht worden dat hij wezenlijk
resultaten boekt.
In het volgende lijkt het wellicht regelmatig niet over de NCG sec maar over de
versterkingsoperatie te gaan. Het een kan echter niet los gezien worden van het ander: de
versterkingsoperatie is de klus van de NCG met het hoogste afbreukrisico, en daarmee de
wellicht belangrijkste prestatieindicator. (Op de voet gevolgd door het schadeherstel.)
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Context: ernstige onderschatting problematiek

Vooraf is de omvang van de versterkingsoperatie in aantal woningen èn in kosten sterk
onderschat.
Er bleek geen sprake van enkele honderden maar van ten minste 22.000 woningen waarvan de
veiligheid dient te worden geïnspecteerd1.
De versterkingskosten per woning blijken veel hoger uit te vallen dan werd verwacht:
bedragen van rond de 1 miljoen zijn geen uitzondering. Dat in veel gevallen wordt/werd
gekozen voor sloop/herbouw is dan ook niet omdat de Groningers zo graag een mooi nieuw
huis willen zoals een deel van 'Den Haag' en de media het framen maar omdat dat veel
goedkoper is voor de NAM.
Deze financiële afweging leidde ertoe dat ca 90% van de woningen in een dorp als Overschild
in aanmerking komt voor sloop/herbouw. Ook dit was niet verwacht.
Evenmin verwacht is het gebrek aan noodzakelijke deskundigheid op veel vlakken: er is
weinig ervaring met aardbevingen in combinatie met de zompige ondergrond waarop veel
woningen zijn gebouwd.
Door incompetent voorwerk en gebrek aan reflectie van de rijksoverheid was het instituut
NCG dus al gedoemd te mislukken nog voor het goed en wel aan de slag kon: zonder budget,
zonder mandaat. Wat betreft het budget was de NCG afhankelijk van onderhandelingen met
de NAM.
De NCG formuleerde het beleid en voerde de regie over de versterkingsoperatie. Voor de
uitvoering was hij aangewezen op het moeilijk aan te sturen Centrum Veilig Wonen (CVW)
dat traditionele banden met de NAM heeft, en dat zich door het optreden van veel van zijn
medewerkers kan verheugen in de positie van na de NAM meest impopulaire organisatie in de
provincie Groningen.
Werkwijze: Postcodeloterij

Om het versterkingsproces te versnellen heeft de NCG, uitgaande van de werkvoorraad van
22.000 woningen, een logistieke planning gemaakt en de woningen verdeeld in batches.
Binnen het gebied ontstaat daardoor een tweedeling tussen bewoners wier huis toevallig wel,
en toevallig niet aan de beurt komt om te worden versterkt of herbouwd. Dit heeft geleid tot
wat in de regio met zich ras ontwikkelend cynisme 'de Postcodeloterij' wordt genoemd. Het is
vragen om sociale spanningen, en weerstand tegen het proces.
Werkwijze: hinken op twee gedachten

In het begin werd gewerkt op woningniveau. Om sneller te kunnen werken werden voor het
dorp Overschild algemeen geldende financiële kaders met de NAM 'uitonderhandeld': kaders
die na een fiat in de Bestuurlijke Stuurgroep nu rigide worden gehanteerd.
De NCG hinkt nu voortdurend op twee gedachten. Hij geeft vanwege de efficiency de
voorkeur aan gebiedsgerichte aanpak (zoals in het dorp Overschild), maar communiceert met
de bewoners op objectniveau. Dat leidt tot onduidelijkheid en vertraging.
Bij een gebiedsgerichte aanpak komt bovendien de gemeente in beeld als bestuurslaag bij de
beleids- en besluitvorming over de toekomst van een dorp.
Werkwijze: ambtelijk

Het instituut NCG werd gepresenteerd als een samenwerkingsorgaan van gemeenten,
provincie en rijksoverheid, om de versterkingsopgave in goede banen te leiden. In hoog tempo
werden een ambtelijke organisatie opgebouwd en ambtelijke procedures bedacht en
ingevoerd.
1

De misleidende getallen van 1581 en 1588 woningen die in de discussie vaak opduiken zijn slechts een fractie
van het totale aantal te versterken (cq. op zijn minst: te inspecteren) woningen in de regio.
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Het instituut wordt door de bewoners mede als gevolg hiervan ervaren als een sterk gelaagd,
ambtelijk apparaat.
De bedoelde samenwerking beperkt zich tot overleg en besluitvorming in de Bestuurlijke
Stuurgroep. Een Maatschappelijke Stuurgroep mocht meepraten, maar is weinig transparant,
met de consequenties van dien voor de bereikte resultaten.
Werkwijze: gebrek aan transparantie

Bestuurlijk overleg
Het Bestuurlijk Overleg verliep meer dan eens buitengewoon schimmig. Climax hierin was
het overleg van 26 april 2018 waarvan EZK en NCG na afloop meldden dat de gezamenlijke
wil van de overheden 'opschorten van de versterkingsoperatie' was, de gemeente meldde dat
zij onverminderde voortgang wenste, en de provincie via een achteloze vlog van de CdK liet
weten dat er zelfs helemaal geen besluit was genomen. Deze situatie heeft geleid tot een nog
lopend WOB-verzoek door een der DVO-leden.
In een dergelijke bestuurlijke context kon de NCG eens temeer niet functioneren. De NCG
was overigens naast de gemeente wel de enige die de moeite nam persoonlijk te reageren op
vragen van DVO-leden over genoemd overleg.
Communicatie NCG richting bewoners
Dat het instituut NCG als sterk ambtelijk wordt ervaren spruit voor een groot deel voort uit de
slechte externe communicatie. Het is bijvoorbeeld de bewoners èn de werkgroep DVO van
Overschild een doorn in het oog dat aan de NCG(-organisatie) gestelde vragen regelmatig niet
of slechts na lang aandringen worden beantwoord.
In feite is dit uitblijven van antwoorden op vragen in 2017 aanleiding voor de DVO geweest
om die vragen dan maar in arren moede te vertalen in eisen, verzameld in het 'Witboek
Versterking Overschild - Een Handleiding voor Bewoners' dat enige bekendheid is gaan
genieten, en zelfs als lesmateriaal van het CVW ('know thy enemy') schijnt te worden
gebruikt.
Schimmig was de informatie vanuit de NCG rond de al dan niet beschikbaarheid van de voor
de bewoners vitale Versterkingsadviezen, en zeer recent nog de al dan niet beschikbaarheid
van een in de ogen van de bewoners vanwege zijn integriteit favoriete(!) waardetaxateur.
Eveneens recent bleek dat een Versterkingsadvies dat al in februari 2018 beschikbaar was, pas
medio juni door de NCG naar de bewoner in kwestie is gezonden, dus nadat de minister de
versterkingsoperatie 'on hold' had gezet. Deze bewoner was zonder deze extreme vertraging
nu al met zijn architect en aannemer voor zijn nieuwe huis aan de slag geweest...
In hoeverre dit soort zaken (mede) wordt veroorzaakt door de al genoemde algehele structuur
en voorgeschreven werkwijze van het instituut NCG valt 'van buiten af' niet in te schatten.
Communicatie NCG over zijn activiteiten
De NCG bracht regelmatig niet (actief) naar buiten waar hij mee bezig was. Bij toeval
ontdekten bewoners eind 2017 bijvoorbeeld dat hij bezig was met een 'Marktconsultatie
Bouwkundig Versterken Gaswinningsgebied Groningen' met potentieel voor hen verregaande
consequenties. Opmerkingen hierover werden afgedaan met 'dat was te vinden op onze site'.
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Maar toen hij vertrok...

Als gevolg van de hierboven beschreven oorzaken kon de NCG zich bepaald niet in algemene
populariteit onder de bewoners verheugen. Paradoxaal genoeg werd zijn vertrek echter ook
niet met algemeen gejuich begroet: de NCG bleek in de keten naar het diep gewantrouwde
Den Haag een van de weinigen te zijn die de bewoners nog een béétje vertrouwden...
Dit zegt iets over de NCG maar minstens zozeer over de door de Kamer gesteunde minister
die hem zijn werk bijkans onmogelijk maakte.
2. Hoeveel woningen zijn versterkt en hoeveel woningen staan op de wachtlijst
om versterkt te worden?
2.1 Aantal

Dit is te vinden op de NCG website. Zoals reeds gemeld zijn er in totaal ten minste 22.000
woningen die moeten worden geïnspecteerd en in veel gevallen versterkt of gesloopt en
herbouwd.
2.2 Wat zijn de oorzaken van de wachtlijst?

De oorzaken van de wachtlijst zijn primair de vertragingstactiek van voornamelijk NAM en
rijksoverheid, en daarnaast de weinig communicatieve, ambtelijke NCG organisatie.
Zie voorts: '1.3 Wat heeft de uitvoering van de taken van de NCG bemoeilijkt?'
2.3 En hoe kan dit vlotgetrokken worden?
Context

Aanmerkelijke verbetering kan worden bereikt door het stoppen met elke vorm van
centralisatie en bureaucratisering van bovenaf, en het zo veel mogelijk onderbrengen van het
proces in de gemeentelijke democratie, die hier de afgelopen jaren al vertrouwd mee is
geraakt. Zowel ter verbetering van de efficiency als van de geloofwaardigheid is het zaak
tijdrovende en frustrerende schijn-democratie zoals bij de dialoogtafels te vermijden.
Meer generiek: vereist is alsnog intensieve en loyale medewerking van de Haagse politiek aan
de veiligheid en leefbaarheid van Groningen. Dat is de enige manier waarop welke
coördinatie dan ook, respectievelijk welke coördinator dan ook, in staat is het proces hier te
faciliteren.
Zie voorts: '3. Welke taken en rol zou de NCG en het instituut NCG moeten hebben in de
toekomst?'
Persoonlijke invulling

Van vitaal belang is voor het welslagen van de 'volgende' NCG ook in hoge mate zijn of haar
persoonlijkheid. Het in Haagse kringen veelvuldig onderschatte aan weerzin grenzende
wantrouwen van de regio jegens de minister en de politieke zijnen heeft ook afgestraald op de
toch ook enigszins 'Randstedelijke' persoon van de huidige NCG, ondanks diens Gronings
CdK-verleden.
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Los van de voor de hand liggende relevante functionele competenties en geschiktheid om 'met
Den Haag om te gaan' dient de NCG daarom over eigenschappen zoals de volgende te
beschikken:
• Gebleken/evidente affiniteit met de regio,
• Geen (nadrukkelijke) politieke affiniteit, zeker niet met de coalitiepartijen,
• Geen (politiek, zakelijk, persoonlijk etc) 'belast' verleden,
• Open, maar niet al te extrovert en dominant in de omgang; zich bewust dat communicatie
een tweerichtingsproces is.
• Aantoonbare betrokkenheid bij de bewoners en hun problematiek en in staat daarmee om
te gaan.
• Zich nadrukkelijk profilerend als dienstbaar aan de regio en niet als 'zetbaas van Den
Haag' en de NAM.
Dit soort eigenschappen is vitaal, niet alleen om tussen de aardbevingsgedupeerden maar ook
tussen/met de lokale overheden te kunnen functioneren.
3. Welke taken en rol zou de NCG en het instituut NCG moeten hebben in de
toekomst?
3.1 Taken en rol

De NCG kan het best een facilitaire organisatie worden, die aangestuurd wordt door de
gemeenten in de aardbevingsregio. Zo kunnen gemeenten zelf het heft in handen nemen om,
geïntegreerd met het versterkingsproces als zodanig, de noodzakelijke dorps/gebiedsvernieuwingsoperaties in gang te zetten. Vervolgens kan deze organisatie worden
ingebed in die van de vier (nieuwe) gemeenten.
Zie voorts: '3.2 Governancestructuur' hieronder.
3.2 Welke governancestructuur past daar het beste bij?
Overwegingen

•

•
•
•

De NCG heeft niet goed kunnen functioneren als gevolg van:
- de aanhoudende grote remmende invloed van de NAM,
- de grote en overwegend remmende invloed van het door de Kamermeerderheid
gesteunde EZK,
- meerdere kapiteins op één schip,
- het gebrek aan transparantie van de NCG en zijn organisatie/medewerkers richting
bewoners.
Er heerst een aanzienlijk wantrouwen bij de bewoners jegens de minister van EZK en zijn
partij- en coalitiegenoten.
Het vertrouwen in de provinciale overheid is niet zeer groot; zij heeft weinig blijk
gegeven van een energieke, assertieve inzet.
Het vertrouwen in de woongemeente (zowel bestuurlijk als ambtelijk) is daarentegen over
het algemeen groot tot zeer groot.

En dus: ideaalbeeld - ontwikkeling pilotdorp Overschild

Overschild maakt deel uit van de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Het dorp heeft, omdat
het het eerste dorp met overwegend vrijstaande (koop)huizen is dat versterkt zal (cq zou)
worden, in het kader van de versterkingsoperatie een pilotstatus gekregen. Dat houdt in dat er
fouten gemaakt kunnen worden waarvan zal worden geleerd, maar ook dat er meer
gefaciliteerd wordt.
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Op initiatief van de gemeente is het dorp in dat kader gestart met een dorpsvernieuwingsplan
met de hulp van een stedenbouwkundige/landschapsarchitect, Winy Maas. Centraal staat de
vraag hoe het dorp er straks na de versterkingsoperatie er uit zou kunnen/moeten zien. Dat ca
90% van de huizen in aanmerking komt voor sloop/herbouw is daarbij een sterk bepalende
factor.
In juli gaat dit proces een nieuwe fase in: een (voorlopig) ontwerp, waarover de zich zeer
betrokken tonende inwoners zich eerst weer gaan uitspreken. De gemeente zit al klaar om de
consequenties van dit plan ter hand te nemen, zoals de aanpassing van het bestemmingsplan.
Kortom: gewerkt wordt met een harmonieuze integratie van gebiedsgerichte en objectgerichte
aanpak, waarbinnen iedere bewoner zijn eigen plan kan trekken en zijn weg kan vinden. Nog
voor er ook maar één schep de grond in is gegaan is binnenkort het dorp klaar voor de
toekomst. Dit dankzij de kracht van de gemeente, die zij samen met de bewoners heeft
opgebouwd.
Ook de regiefunctie van de versterkingsoperatie in combinatie met de realisatie van het
dorpsvernieuwingsplan hoort uiteraard bij de gemeente. Die kan daartoe de vereiste extra
deskundigheden, begeleidingscapaciteit en middelen overnemen van het huidig apparaat van
de NCG.
Besluiten worden dan genomen in het college, na afstemming met de raad. De objectgerichte
aanpak kan worden versneld en versterkt door inzet van de architectenpool die al door de
gemeente wordt georganiseerd, en waar de bewoners gebruik van kunnen maken. Deze
architecten kennen de (gebiedsgerichte) dorpsvisie en adviseren de bewoners bij het realiseren
en inbedden van hun individuele (objectgerichte) plannen.
De volgende stap is dat de gemeenten in staat gesteld worden het proces te verbreden:
enerzijds per dorp (versterking in relatie tot andere beleidsterreinen), anderzijds naar andere
dorpen: welke modellen en voorbeelden kunnen helpen om het elders nog beter en sneller te
doen.
Conclusies
Context bestuurlijk

Wil de nieuwe NCG:
• voor de bewoners geloofwaardig zijn,
en
• effectief en efficiënt kunnen functioneren,
dan moet hij worden aangestuurd en functioneren op gemeentelijk niveau, respectievelijk als
aanspreekpunt voor (de bewoners van) de gemeenten enerzijds, en anderzijds voor EZK dat
zich verder onthoudt van invloed op de geschetste regionale/gemeentelijke processen.
Persoonlijk zou hij zich behalve door Den Haag-resistentie ook door regionale betrokkenheid
moeten onderscheiden.
NAM

De NAM dient hierin op geen enkele wijze te figureren, ook niet in achterkamers, ook niet via
het gebruik van NAM-rekenmethoden. Aansturing van, en financiering door de NAM dient
geheel via de Rijksoverheid te verlopen.
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Context juridisch

Het zij duidelijk dat het functioneren van de NCG niet mogelijk is zonder adequate en
geloofwaardige juridische en organisationele context. Het commentaar van de Raad van State
op de de voorgestelde wetswijzigingen (zoals een ambtenaar toegaf: spoed- en broddelwerk)
inzake bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsverdeling geeft, eufemistisch geformuleerd, aan dat
hier uiterste waakzaamheid, geboden is, zeker ook de door de Tweede Kamer.
Dit geldt a fortiori na de eerste reactie van de minister op dit commentaar.
Voortgang versterkingsoperatie

De bemensing, het management en naar het zich laat aanzien ook de persoon van de huidige
NCG blijven voorlopig in situ en beschikbaar. Dat betekent dat het feit dat het
Rondetafelgesprek over de NCG is uitgesteld op geen enkele wijze een reden cq excuus hoeft
en mag zijn tot nog verder traineren van de in urgentie exponentieel toenemende
versterkingsoperatie.

Namens de Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild (DVO),
Overschild, 20 juni 2018, drs. Cees Wildervanck..
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