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Geachte heer  

Bij brieven van 23 juni, 21 september en 27 november 2020 heeft u namens de 
NAM bezwaren geuit tegen het verloop van de versterkingsoperatie en de 
gevolgen voor de betaalverplichting daarvan voor de NAM. Op 17 december 2020 
heeft de DG Bestuur, Ruimte en Wonen van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, een ontvangstbevestiging gestuurd waarin is 
aangegeven dat uw brieven gezamenlijk worden beantwoord. Op 22 april en 26 
mei 2021 ontving ik twee aanvullende brieven van u. Met deze brief reageer ik 
mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op uw 
vijf brieven.  

De NAM veroorzaakt door de uitvoering van mijnbouwactiviteiten in Groningen 
aardbevingen. Deze aardbevingen veroorzaken schade en vormen een 
veiligheidsrisico voor de inwoners van het gebied. Sinds 2012 is bekend dat 
versterking van gebouwen in het gebied noodzakelijk is om de veiligheidsrisico’s 

te beperken. De NAM is er zelf echter niet in geslaagd om de versterkingsoperatie 
op een voortvarende, zorgvuldige en billijke manier te organiseren. In het belang 
van de inwoners van Groningen heeft de Staat daarom vanaf 2015 een 
coördinerende rol aangenomen ten aanzien van de versterkingsoperatie 
(oprichting NCG).1 Omdat enkel een coördinerende rol voor de overheid niet tot 
het gewenste resultaat heeft geleid, is in 2018 besloten om de NAM formeel op 
afstand te gaan plaatsen. Op 19 december 2018 is hiertoe de Mijnbouwwet 
aangepast.2 Op dit moment ligt een wetsvoorstel in het parlement met een 
volledig publiekrechtelijk kader voor de uitvoering van de versterkingsoperatie en 
het verhaal van kosten op de NAM.3 Zoals met de NAM en haar aandeelhouders in 
bindende overeenkomsten is vastgelegd –waaronder, maar niet uitsluitend, het 

1 Voor een beschrijving van de overname van de verantwoordelijkheid voor de versterking zie de brief van de 
Minister van EZK aan de NAM van 6 april 2020, met kenmerk PDGB / 20074068. 
2 Besluit van 6 december 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel C, 
artikel 52g, derde lid, van de wet van 17 oktober 2018, houdende wijziging van de Gaswet en van de 
Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (Stb. 2018, 371) 
3 Kamerstukken II 2020/21, 35603, nr. 2. 
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Akkoord op Hoofdlijnen (AoH) en de Interim betalingsovereenkomst versterken 
(Ibov) inclusief alle verlengingen– zijn ten aanzien van de versterkingsopgave 
steeds de uitgangspunten geweest dat: 
 

1) de ministers van EZK en BZK beslissen hoe de versterking wordt 
uitgevoerd; 

2) de uitvoering van de versterkingsoperatie bij de NCG wordt 
neergelegd; 

3) de NAM de kosten voor de uitvoering van de versterkingsoperatie blijft 
dragen. 

 
Het is dientengevolge niet (meer) aan de NAM te beslissen omtrent de wijze 
waarop de versterkingsoperatie wordt uitgevoerd; waaronder de keuze welke 
gebouwen geïnspecteerd worden en welke gebouwen voor versterking in 
aanmerking komen. Deze beslissing is nu een verantwoordelijkheid van de 
ministers van EZK en BZK. De recente uitlatingen door NAM in de media ten 
aanzien van de omvang van de versterkingsopgave4 verhouden zich niet goed met 
deze taakverdeling en zijn in strijd met het ook door uw onderneming 
onderschreven principe dat de NAM op afstand dient te staan. Daargelaten het feit 
dat de opmerkingen niet juist zijn –getuige ook de appreciatie ervan door de 
inspecteur-generaal der Mijnen–, leiden ze bovendien tot maatschappelijke onrust 
omdat ze twijfel zaaien over de vraag of de NAM wel echt op afstand staat.5 Dit 
bemoeilijkt het herstel van vertrouwen in Groningen en een snelle en 
rechtvaardige afhandeling van de versterkingsoperatie.  
 
U baseert uw uitspraken en een deel van uw bezwaren uit de brieven op de 
risicoanalyses van 2020 en 2021 ten behoeve van het vaststellingsbesluit (HRA en 
SDRA). Deze risicoanalyses hebben als uitkomst dat alle gebouwen aan de 
veiligheidsnorm voldoen. Deze risicoanalyse is echter bedoeld als inschatting van 
de veiligheidssituatie in het totale gebied en is uitdrukkelijk niet geschikt voor 
uitspraken over individuele gebouwen. Daarom kan deze uitkomst, bij verkeerde 
interpretatie van wat de analyse vermag, een misleidend beeld schetsen over de 
omvang van de resterende versterking.6  
 
Voor de beoordeling van gebouwen wordt de NPR of de typologieaanpak 
gehanteerd. Deze methoden leveren naar hun aard andere uitkomsten op dan de 

 
4 NRC, 7 mei 2021, “NAM-baas Johan Atema: ‘Wij kunnen niet alles betalen wat de overheid belooft”. 
5 Technische briefing Staatstoez cht op de Mijnen, 23 juni 2021, Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
6 Zie hiertoe ook de passage die in alle HRA-rapportage’s van de NAM is opgenomen, zoals in Seismic Hazard and 
Risk Assessment Groningen Field update for Production Profile GTS - raming 2020, Paragraaf 7.5:  
The probabilistic estimate of the number of buildings, where the Meijdam-Norm Safety Level is exceeded, does 

therefore not directly translate into an estimate of the structural strengthening scope. However, the Hazard and 

Risk Assessment provides a useful tool for prioritisation of building inspections. Ultimately the structural 

upgrading scope will be based on the assessment of individual buildings based on the NEN-NPR building code. 
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HRA. Het gaat bij NPR en typologie namelijk niet om een probabilistische 
inschatting van de kans dat een gebouw voldoet (waarbij 50% van de gebouwen 
wordt over-/ onderschat), maar om een harde uitspraak dat het gebouw in het 
individuele geval voldoet. Mede gelet op het belang van een veilige woonomgeving 
en de noodzaak om op zorgvuldige wijze tot besluitvorming in een indivueel geval 
te komen, dienen onzekerheden verwerkt te worden in veilige marges. Deze 
veilige marges zijn daardoor groter bij de NPR/typologie dan bij de HRA/SDRA. 
 
Door de dalende gaswinning en de toepassing van de nieuwste inzichten blijkt 
overigens ook bij toepassing van de NPR en typologie minder versterking nodig. Er 
zijn echter nog altijd gebouwen die versterkt moeten worden. Deze discrepantie 
met de uitkomsten van de HRA en SDRA ligt niet aan de toepassing van oude 
inzichten, maar het verschil in methode en doel van NPR/typologie en HRA/SDRA. 
 
De Staat en de NAM hebben contractuele afspraken gemaakt over de 
betaalverplichting van de NAM, die zijn vastgelegd in de Ibov. De 
betaalverplichting van de NAM is daarmee niet alleen gebaseerd op (en ook niet 
beperkt tot) de aansprakelijkheid van de NAM zoals die volgt uit het Burgerlijk 
Wetboek en/of uit de wettelijke verplichtingen die op basis van de Mijnbouwwet 
op de NAM drukken. De ministers van EZK en BZK stellen zich op het standpunt 
dat de wijze waarop de versterkingsopgave wordt uitgevoerd past binnen de 
wettelijke kaders en blijft binnen de afspraken die met de NAM en Shell en 
ExxonMobil zijn gemaakt. Dit betekent dan ook dat de NAM de daarmee gemoeide 
kosten dient te betalen; ongeacht het antwoord op de vraag of de NAM op 
dezelfde manier invulling aan de versterkingsoperatie zou hebben gegeven.  
 
In uw brieven komen, samengevat en zakelijk weergegeven, de volgende 
bezwaren aan de orde: 

1. De nieuwste inzichten (NPR 9998:2020) worden niet gehanteerd bij het 
beoordelen van gebouwen. 

2. De NPR 9998:2020 en bijbehorende dreigingskaart zijn niet conform de 
nieuwste inzichten. 

3. De NPR 9998:2020 wordt niet meer aangepast aan de nieuwste inzichten. 
4. De informatievoorziening zou onvoldoende zijn. 

 
Hiernavolgend ga ik op elk van deze aspecten in.  
 
1. Nieuwste inzichten (NPR 9998:2020) worden niet gehanteerd bij het 
beoordelen van gebouwen 
U stelt dat opnames en beoordelingen worden uitgevoerd volgens een oude versie 
van de NPR:9998 en dat de kosten voor de uitvoering van de versterking op basis 
van oude normen niet op de NAM verhaald zouden kunnen worden. 
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In 2018 is door de Staat het AoH overeengekomen met Shell en ExxonMobil. In 
het AoH is bepaald dat er nadere afspraken worden gemaakt over de betaling van 
de kosten voor versterking. De Staat heeft deze nadere afspraken gemaakt met 
de NAM in de vorm van de Ibov. De Ibov is zowel specifieker over de financiering 
van de versterking, als actueler dan het AoH en dient daarom als primair 
beoordelingskader voor de voorwaarden waaronder kosten kunnen worden 
opgelegd aan de NAM.  
 
Op grond van artikel 2 van de Ibov en de artikelen 5.5 en 5.6 van het AoH, 
bepalen de Ministers van EZK en BZK welke beoordelingsmethoden worden 
gebruikt bij de versterking van gebouwen in Groningen. 
 
Artikel 2 Ibov: 
 

1. De Minister bepaalt een methodiek om vast te stellen welke gebouwen aan 
de veiligheidsnorm voldoen. Deze methodiek bestaat uit een wijze om de 
prioriteit te bepalen en een beoordelingskader om te bepalen of een 
gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet. 

2. De Minister heeft bepaald dat de methodiek in lijn zal zijn met het Advies, 
inclusief daarin genoemde prioritering, en zal uitgaan van de laatste 

bouwkundige en seismische inzichten en de laatste inzichten over 
toekomstige gaswinning. De Minister betrekt in de methodiek veiligheids 
gerelateerde maatregelen die bijdragen aan de snelheid waarmee een 
veilige situatie wordt bereikt. De methodiek zal regelmatig worden 
geactualiseerd. 

3. De Minister kan voor gebouwen die bij ondertekening van deze 
overeenkomst naar zijn oordeel reeds betrokken waren in het 
versterkingsproces, een methodiek bepalen waarin een afwijkende 
prioritering wordt gehanteerd of waarbij niet de laatste bouwkundige en 
seismische inzichten zijn verwerkt als dit naar zijn oordeel redelijk is gelet 
op overweging m bij deze overeenkomst. 

 

De beoordeling van gebouwen wordt uitgevoerd met toepassing van de Nationale 
Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 “Beoordeling van de constructieve veiligheid van een 

gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Geïnduceerde aardbevingen - 
Grondslagen, belastingen en weerstanden”. De NPR verwijst naar een 
dreigingskaart waarin de aardbevingsdreiging is opgenomen per locatie in het 
gebied. 
 
De NPR en de dreigingskaart worden ontwikkeld door het Nederlands Normalisatie 
Instituut (NEN). De NEN betrekt daarbij alle beschikbare nieuwe inzichten. Een 
werkgroep van onafhankelijke experts (waaronder van TNO, Deltares, KNMI en 
Technische Universiteiten) bepaalt gezamenlijk welke inzichten geschikt zijn voor 
opname in de NPR. Dit gebeurt op basis van consensus. Deze werkwijze wordt 
sinds 2015 gehanteerd en is gebruikelijk bij de ontwikkeling van bouwnormen. 
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De NPR is voor het eerst vastgesteld in 2015. Vervolgens zijn herziene versies 
van de NPR vastgesteld in 2018 en op 4 januari 2021. Ook de dreigingskaart is 
sinds 2015 meermaals herzien. Op 1 augustus 2020 is het aangepaste afbouwpad 
gaswinning verwerkt in de dreigingskaarten. Per 1 september 2020 hanteert de 
NCG deze actualisatie,7 waarbij wordt gerekend met de dreiging in het tijdvak 
2021/2022. Uit het voorgaande blijkt dat de methodiek voor het beoordelen of 
een gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet, regelmatig is geactualiseerd, zoals 
was afgesproken. In de middag van 14 juni 2021 is door middel van een 
presentatie uitgebreide toelichting gegeven over de hiervoor geschetste 
actualisaties aan vertegenwoordigers van NAM, Shell en ExxonMobil. 
 
Het traject van opnemen, beoordelen en bouwkundig versterken van gebouwen 
beslaat veelal meerdere jaren. Het is niet uitvoerbaar om veranderingen in de 
methode gedurende deze trajecten steeds met terugwerkende kracht op alle 
gebouwen toe te passen. Dat zou ten eerste betekenen dat gebouwen eindeloos in 
een cirkel van beoordelen en herbeoordelen blijven zitten. Ten tweede gaat de 
beperkte capaciteit voor beoordeling dan naar het herbeoordelen van gebouwen. 
Daardoor komen gebouwen die nog niet zijn beoordeeld niet of veel later aan de 
beurt. Dit staat lijnrecht op de, door beide partijen onderschreven, noodzaak voor 
snelheid in de versterking. Ten derde zou een eenzijdig opgelegde herbeoordeling 
in strijd komen met de bij de bewoner gewekte verwachtingen omtrent de 
veiligheid van zijn pand en de maatregelen die benodigd zijn om dat aan de norm 
te laten voldoen. In de Ibov is ook neergelegd dat een afweging moet worden 
gemaakt tussen de wens om steeds de nieuwe inzichten toe te passen enerzijds 
en snelheid, eenduidigheid en gewekte verwachtingen anderzijds: 
 

h Uit het Advies aan de Minister blijkt dat veiligheid en snelheid voorop 

dienen te staan, doch dat tevens gedane toezeggingen en gewekte 
verwachtingen niet eenzijdig ongedaan moeten worden gemaakt en in 
dialoog met bewoners/eigenaars dienen te worden besproken; 

i De Minister daarom in zijn Kamerbrief van 5 oktober 2018 over de 
versterkingsaanpak (hierna: ‘de Kamerbrief’) heeft geconcludeerd dat 
prioritering, snelheid, praktische uitvoerbaarheid en adequate normering 
bepalend zijn voor het welslagen van de versterkingsopgave; 

 
(…) 
 

l De Minister een gevalideerd beoordelingskader zal aanwijzen voor de 
beoordeling of een individuele woning voldoet aan de veiligheidsnorm 
waarbij hij zich steeds zal baseren op de meest actuele bouwkundige en 

seismische inzichten; 
m Er echter voor de Minister overeenkomstig het Advies, rekening houdend 

met gewekte verwachtingen en veiligheidsbeleving, aanleiding kan zijn 

 
7 Kamerstukken II, 2020/2021, 33529, nr. 830 
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om, binnen grenzen van voldoende veiligheid, een afwijkende prioritering 

of beoordelingskader toe te passen voor gebouwen die reeds betrokken 
zijn in het versterkingsproces; 

n Partijen op zo kort mogelijke termijn afspraken willen maken over de 
financiering van de versterkingsopgave totdat het Fonds operationeel is, 
voor zover het kosten betreft die volgens de nieuwe versterkingsaanpak 
van de Minister betrekking hebben op het verbeteren van de veiligheid, 
waarbij de noodzakelijke snelheid om deze veiligheid te bereiken, wordt 

betrokken; 
o Partijen met deze afspraken een situatie willen bereiken waarbij NAM op 

afstand staat van de uitvoering van de versterkingsopgave en de 
verplichting heeft om de kosten te dragen voor de maatregelen op het 
gebied van versterken die naar het oordeel van de Minister nodig zijn voor 
veiligheid op basis van de norm en beoordelingsmethodiek die door de 

Minister worden bepaald. 

 

In lijn met deze overwegingen worden de toepasselijke beoordelingsnormen voor 
een gebouw gedurende de beoordeling en uitvoering van de versterking 
‘vastgeklikt’. De Staat hanteert daarbij als beleid dat nieuwe normen worden 

doorgevoerd, zolang dit geen vertraging oplevert. Wanneer dit precies is, is 
afhankelijk van de omstandigheden van het geval en wordt bepaald door de 
Nationaal Coördinator Groningen. Als een huis uitsluitend is bezocht door een 
bouwkundige, kan in de regel nog worden overgestapt naar een nieuwe norm. Als 
de modellering van het huis al is gestart, levert het omzetten van de 
beoordelingsnormen vaak al een flinke vertraging op.  
 
Het huidige beleid met betrekking tot het vastklikken van normen laat meer 
ruimte voor herbeoordeling dan het beleid tot 2018. Tot 2018 werd de 
beoordelingsmethode vastgeklikt vanaf het eerste moment van communicatie 
naar de bewoner toe (dus al voor de uitvoering van de eigenlijke berekeningen).8 
De NAM heeft jarenlang conform dit beleid uitvoering (laten) geven aan de 
versterkingsopgave. 
 
Bovendien zet de Staat in op het herbeoordelen van reeds uitgevoerde 
berekeningen. In de bestuurlijke afspraken van 6 november 20209 is afgesproken 
dat bewoners vrijwillig de keuze kunnen maken voor een herbeoordeling. Om 
bewoners te compenseren voor de vertraging die ontstaat door deze 
herbeoordeling, wordt een compensatie van €13.000 ter beschikking gesteld. Dit 

bedrag komt boven op de compensatie van €17.000 die bewoners ontvangen voor 

het feit dat zij reeds lang op de versterking hebben moeten wachten.  
 
In uitzonderingsgevallen kunnen gebouwen op basis van oude normen worden 

 
8 Zie randnummer 3.4.1.2 van het “Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017 – 
2021”, van de NCG.  
9 Kamerstukken II 2020/21, 33529, nr. 830.  
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beoordeeld of versterkt. In de eerste plaats zijn, op basis van artikel 4 en 5 van 
de Ibov groepen van gebouwen aangewezen waarvoor een bijzonder regime 
geldt. Deze kosten worden afzonderlijk bij de NAM in rekening gebracht conform 
de afspraken in de Ibov. Artikel 2, derde lid, van de Ibov biedt de minister 
daarnaast uitdrukkelijk de mogelijkheid om aan de hand van een oude methode te 
beoordelen, indien een gebouw naar zijn oordeel al in de versterkingsoperatie was 
betrokken ten tijde van het sluiten van de Ibov. De kosten voor deze gebouwen 
worden ook apart in rekening gebracht bij de NAM. Tot slot worden, op basis van 
de bestuurlijke afspraken van 6 november 2020, gebouwen aangewezen waar 
mogelijk aanvullend versterkt wordt ten opzichte van de noodzaak voor de 
veilgiheid (“blok B”). Dit wordt gedaan om onuitlegbare verschillen in straten en 
wijken te voorkomen. Deze kosten vallen niet onder de betaalafspraken van de 
Ibov. 
 
Concluderend zijn de ministers van EZK en BZK van oordeel dat zij volledig 
voldoen aan de afspraken met Shell, ExxonMobil en de NAM: 

• De NPR is regelmatig herzien, meest recent in 2021 
• De meest actuele versie van de NPR wordt altijd toegepast bij nieuwe 

beoordelingen.  
• Lopende versterkingstrajecten worden in beginsel afgerond volgens de 

beoordelingskaders waarmee de versterking is begonnen. Het moment 
van ‘vastklikken’ ligt onder publieke verantwoordelijkheid zelfs later dan in 

de periode dat de NAM (juridisch) verantwoordelijk was.  
• Conform specifieke afspraken wordt in uitzonderingsgevallen op basis van 

oude normen gewerkt. Deze kosten worden apart in rekening gebracht op 
grond van de Ibov.  

 
2. De NPR en bijhorende dreigingskaarten zijn niet conform de meest recente 
inzichten 
U stelt op basis van verschillende technische argumenten dat de NPR:9998:2020 
en bijhorende dreigingskaart niet conform de meest actuele inzichten zouden zijn. 
Hiervoor verwijst u naar uw eigen experts en naar standpunten van de Mijnraad 
en het SodM over de NPR. U verwijst ook naar de HRA/SDRA van 2020 en 2021. 
 
Het is van groot belang dat gebouwen worden beoordeeld met een betrouwbare 
methode op basis van de meest actuele kennis. De NPR:9998:2020 is, evenals 
alle eerdere versies van de NPR, onder auspiciën van de NEN ontwikkeld. De NEN 
heeft hiervoor een zorgvuldig traject ingericht waarin verschillende expertopinies 
bij elkaar worden gebracht (waaronder experts van TNO, Deltares, KNMI en 
Technische Universiteiten). Besluitvorming binnen de NEN vindt plaats op basis 
van consensus. Deze werkwijze wordt gehanteerd sinds 2015 en is gebruikelijk bij 
de ontwikkeling van bouwnormen. Experts van de NAM participeerden tot 2018 in 
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dit proces van de NEN.  
 
Ik zal in onderhavige brief uw technische bezwaren niet tot in detail bespreken. 
De ministers van EZK en BZK zijn namelijk van oordeel dat de ‘meest recente 

inzichten’ zijn neergelegd in het eindproduct van de NEN. In het onderzoek dat 
aan dit eindproduct vooraf is gegaan zijn alle verschillende expertopinies (inclusief 
de aangehaalde opinies van de NAM, SodM en Mijnraad) bij elkaar gebracht en 
gewogen. Een uitkomst van het hierboven beschreven proces van de NEN kan zijn 
dat standpunten van de NAM, SodM of Mijnraad niet worden overgenomen door de 
werkgroep van experts van de NEN. De HRA-analyses, zijn voor zover de NEN de 
instellingen van de HRA kon overnemen, gebruikt door de NEN voor het opstellen 
van de dreigingskaart. De meest recente update van de NPR is gepubliceerd op 4 
januari 2021.  
 
Ik zie geen enkele reden om te twijfelen aan de zorgvuldigheid of de kwaliteit van 
het werk van de NEN. Daarmee bestaat er voor mij ook geen aanleiding om nu 
achteraf langs deze weg de door u gewenste technische discussie (opnieuw) te 
voeren. Evenmin is gedetailleerde informatie over de totstandkoming van de NPR, 
voor zover niet reeds bij de NAM beschikbaar, noodzakelijk voor de NAM om haar 
positie in rechte te verdedigen.  
  
3. De NPR wordt niet meer aangepast 
U stelt op basis van de bestuurlijke afspraken tussen Rijk en regio van 6 
november 2020, dat de NPR niet meer zou worden aangepast aan nieuwe 
inzichten. 
 
De vraag of de Staat zich houdt aan de afspraken uit de Ibov, moet worden 
beantwoord aan de hand van de kosten die daadwerkelijk in rekening worden 
gebracht bij de NAM. Alle kosten die op dit moment worden doorbelast aan de 
NAM zijn gemaakt op basis van de meest recente inzichten, zoals toegelicht onder 
punt 1. Hier is ook toegelicht dat deze inzichten zeer recent nog zijn 
geactualiseerd, conform de afspraak tussen de Staat en NAM. Het nalaten van een 
mogelijke toekomstige wijziging van de NPR, kan geen reden zijn om de reeds 
gemaakte kosten niet te betalen. Ik kies er desondanks voor om u hier een 
inhoudelijke toelichting te geven.  
 
In de bestuurlijke afspraken van 6 november is afgesproken dat de NPR in 
beginsel niet meer wordt aangepast. De achtergrond van deze afspraak is dat een 
wijziging van de beoordelingsmethode verstorend kan werken voor de uitvoering 
omdat NCG en ingenieurs hun systemen hier op aan moeten passen. Daarnaast 
neemt een wijziging van de NPR twee tot drie jaar in beslag. De minister van BZK 
heeft op 25 juni 2021 de Kamer geïnformeerd over de verwachte looptijd van de 
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versterking.10 In 2022 zijn nagenoeg alle gebouwen opgenomen en in 2023 
beoordeeld; de bouwwerkzaamheden lopen tot 2028. Op basis van deze 
verwachting heeft een aanpassing van de NPR in 2023-2024 geen gevolgen meer 
voor de versterking.  
 
De bestuurlijke afspraken sluiten een wijziging ook niet volledig uit. Als er 
significante nieuwe inzichten zijn kan de NPR alsnog worden gewijzigd. In het 
bijzonder zijn afspraken gemaakt over de aanpassing van de dreigingskaarten. Als 
er uit de jaarlijkse dreigingsanalyse een sterk afwijkend beeld komt, kunnen de 
dreigingskaarten op korte termijn worden aangepast in de NPR. In de laatste 
SDRA is een dergelijke verschuiving niet opgetreden. Een wijziging van de 
dreigingskaarten in de NPR is dus ook nog niet in gang gezet. 
 
Opgemerkt wordt nog dat in de huidige dreigingskaarten zowel de huidige als 
komende daling van de gaswinning naar 0 is verwerkt. Dit is gedaan door het 
werken met zogenoemde “tijdvakken”. Op dit moment wordt gewerkt met “tijdvak 

5” (1-10-2021 tot en met 30-9-2023). De bestuurlijke afspraken sluiten niet uit 
dat op een opportuun moment wordt overgestapt naar tijdvak 6 (1-10-2023 tot 
en met 30-9-2029). Tijdvak 5 wordt toepgepast op advies van het Adviescollege 
veiligheid Groningen. De minister zal zich over de toepassing van tijdvak 6 
opnieuw laten adviseren door het Adviescollege. 
 
4. Informatievoorziening 
Op 1 januari 2020 is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
versterkingsoperatie door de Staat overgenomen van de NAM. In casu zijn de 
activiteiten van het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) overgenomen door de 
Nationaal Coördinator Groningen. Deze overdracht heeft eind 2019 en begin 2020 
onder ‘stoom en kokend water’ plaatsgevonden, mede gezien de wens van zowel 

de NAM als de Staat om de uitvoering zo spoedig mogelijk onder het publieke 
domein te brengen, maar ook vanuit de uitdrukkelijke wens van de NAM om het 
bestaande contract tussen de NAM en CVW per 1 januari 2020 te kunnen 
ontbinden en deze niet nog een jaar te hoeven continueren.  
 
Met de overdracht van de verantwoordelijkheid van de versterkingsactiviteiten 
heeft ook de overdracht van de lopende contracten, overeenkomsten, dossiers en 
het informatiesysteem van de NAM dan wel CVW plaatsgevonden. Dit is een 
majeure operatie geweest, waarbij de Staat in hoge mate afhankelijk was van de 
(kwaliteit van de) informatie en dossiers zoals die in opdracht van de NAM werden 
aangeleverd door het CVW en voor perceel 4 en 5 door NAM zelf. Gezien het 
maatschappelijk belang van een snelle overdracht –en daarbij continuering en de 

 
10 Kamerstukken II 2020/21, 33529, nr. 872. 
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gewenste versnelling– van de versterkingsoperatie, heeft niet, zoals gebruikelijk 
bij een dergelijke majeure operatie, een volledig boekenonderzoek met de daarbij 
behorende afwegingen plaatsgevonden. Dit betekent dat de administratie van het 
CVW niet vóór het moment van overdracht op orde is gebracht en er na 1 januari 
2020 een interne audit op de kwaliteit van de overdracht heeft plaatsgevonden 
door de overheid. 
 
Met betrekking tot de overname van contracten en overeenkomsten die indertijd 
door de NAM en CVW zijn afgesloten is een Overdrachtsovereenkomst gesloten op 
19 december 2019, die is aangevuld met een addendum d.d. 25 november 2020, 
waarin nadrukkelijk is opgenomen dat alle kosten die voortvloeien uit de 
overgenomen contracten en overeenkomsten voor rekening van de NAM zijn. 
Daarnaast heeft de overdracht plaatsgevonden van de dossiers, financiële 
gegevens (budgetten, inkooporders en inkoopfacturen) en is een kopie van het 
door het CVW gehanteerde systeem overgedragen in het gezamenlijke project 
(Final Documentation).  
 
De beschikbare informatie vanuit de overgedragen dossiers en informatiesysteem 
is noodgedwongen de basis geweest van waaruit de NCG is gaan werken. 
Sindsdien heeft de NCG zich maximaal ingespannen om deze informatie te 
verrijken en de informatiewaarde te verhogen. Onder andere de volgende 
activiteiten zijn hiertoe verricht:  

 
• Interne audit op de kwaliteit van de overdracht, waarin de NAM is 

geconsulteerd en waarvan u de resultaten heeft ontvangen. 
• Valideren van de door de NAM aangeleverde NPR op adresniveau vanuit de 

individuele versterkingsadviezen door een apart (ingehuurd) team in Q4 2020. 
• Diverse malen heeft overleg plaats gevonden tussen de NAM en BZK/NCG om 

zover mogelijk te kunnen voldoen aan de wensen van (de accountant van) de 
NAM. Daarbij is bovendien extra informatie ten opzichte van de genoemde 
IBOV2 verstrekt. 
 

De toelichting op de aan de NAM verzonden facturen is samengesteld uit de 
informatie die de NCG uit de systemen beschikbaar kan maken. Naar aanleiding 
van de verdere verrijking en verhoging van de informatiewaarde is aan de NAM 
aanvullende informatie beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn zoals hierboven 
genoemd diverse gesprekken geweest met de NAM over de toelichting op de te 
verzenden facturen. 
 
In uw brief van 21 september 2020 stelt u een aantal specifieke vragen onder het 
kopje ‘4. Verzoek tot toelichting op gefactureerde bedragen’, waar in 

onderstaande bullets op wordt ingegaan; uw specifieke vraag over de grondslag 
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van de betalingsverplichting is op de tweede pagina van deze brief toegelicht: 
 
• Aan de NAM worden de kosten doorbelast die gemaakt worden voor het 

bouwkundig versterken vanuit veiligheid en eventuele (gevolg)schade 
gekoppeld aan deze bouwkundige versterkingen, alsmede ook de 
uitvoeringskosten die daarmee gemoeid zijn. Kosten die geen betrekking 
hebben op het bouwkundig versterken vanuit veiligheid worden niet 
doorbelast aan de NAM. Reeds bij de eerste vastlegging van het budget in het 
systeem van NCG wordt een dekkingsbalans opgenomen, waarbij –zoals 
aangegeven– alleen de kosten gekoppeld aan bouwkundig versterken vanuit 
veiligheid worden doorbelast aan de NAM. Deze splitsing wordt consistent 
gevolgd gedurende het project, dus ook bij het verstrekken van inkooporders 
en het betalen van facturen. Op deze werkwijze en de doorbelasting aan de 
NAM vindt een separate audit plaats door de Audit Dienst Rijk (ADR), die dit in 
haar controlebevindingen over 2020 heeft bevestigd. Deze controlebevinding 
is ter informatie aan de NAM verstrekt. 

• Voor de toelichting bij de factuur is aangesloten bij de bijlage op de concept-
Ibov 2. Deze bijlage is totstandgekomen op basis van de gesprekken tussen 
de NAM en BZK met input van de NCG die gevoerd werden in het kader van 
het komen tot een Ibov2. De concept overeenkomst (Ibov2) en de betreffende 
bijlage waren in een zeer vergevorderd stadium en gereed voor ondertekening 
tussen de Staat en de NAM, echter hebben de aandeelhouders van NAM 
(Shell/ExxonMobil) laten weten –primair per mail dd 17 juni 2020– niet 
akkoord te gaan met ondertekening van deze overeenkomst door de NAM. 
Desondanks is de Staat bereid geweest af te spreken (in afstemming met de 
NAM en haar aandeelhouders) om met betrekking tot de toelichting de bijlage 
uit de concept Ibov2 als basis te gebruiken. Daarbij is aangegeven dat NCG 
geen onderscheid maakt tussen de kosten van opnames en beoordelingen, 
aangezien deze als totaalpakket in de markt worden gezet. De betaalde 
bedragen worden per project weergegeven op de factuur waarbij is 
aangegeven in welke batch dit project valt en welke NPR van toepassing is. De 
genoemde NPR is gebaseerd op de zogenaamde PUG lijst zoals door CVW/NAM 
aangeleverd in januari 2020 en is recent door de NCG in 2021 gevalideerd met 
de originele Versterking Adviezen (VA’s). Er waren verschillen tussen de PUG 

lijst en de VA’s, deze worden in Q1 2021 factuur inzichtelijk gemaakt. 
• Met betrekking tot (maatwerk)afspraken wordt in de doorbelasting als volgt 

rekening gehouden: 
o Batch 1467 is verwerkt zoals door de NAM overeengekomen in de door 

NCG overgenomen Samenwerkings- en Depotovereenkomsten (SOK’s 

en DOK’s). Batch 1588 wordt niet door NCG verwerkt en komt 

derhalve niet op de factuur voor. 
o Het I&E programma zijn kosten voor opname en beoordeling waarvan 
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de contracten zijn overgenomen van de NAM in de 
Overnameovereenkomst NAM-Rijk dd 19 december 2019. Dit 
betreffen met name opname en beoordeling projecten bij NAM bekend 
onder Werkorders 200 tm 205 (P50), WO 500 tm 509 (P90) en BIEB 
projecten. 

o Met betrekking tot het project vliesgevelwoningen is rekening 
gehouden met de opgave in het handover-document CVW-NCG per 1 
januari 2020 dat de NAM alleen de kosten uit hoofde van veiligheid 
betaalt, indertijd begroot op € 10,9 miljoen (prijspeil medio 2018). De 

inkopen worden slechts tot aan dit bedrag aan NAM in rekening 
gebracht. 

• De Tijdelijke Huisvesting bestaat voor het leeuwendeel uit overgenomen 
contracten Jan Snel van de NAM. Per huis wordt een bruikleenovereenkomst 
afgesproken tussen eigenaar en NCG. Alleen eigenaren van gebouwen die 
voor versterking in aanmerking komen kunnen gebruik maken van de 
aangeboden oplossingen. Per huis is zichtbaar vanuit welk project de bewoner 
het huis gebruikt. Deze informatie is echter niet gestructureerd beschikbaar 
maar ligt vast in planningen en de genoemde bruikleenovereenkomsten. 

• Conform afspraak wordt de door de NCG betaalde BTW op factuurniveau apart 
geregistreerd. Deze BTW wordt op de factuur aan NAM in mindering gebracht 
en dus niet doorbelast. Bij contracten op naam van de eigenaren (zoals HEFT 
en Scholen) kan geen BTW worden gecompenseerd. Daar de NAM deze 
voorheen ook niet kon compenseren is derhalve de BTW positie van de NAM 
niet veranderd door het publiek maken van de versterkingsoperatie. 

 
Dit leidt er toe dat de informatievoorziening en toelichting bij de door te belasten 
kosten vanuit de Staat aan de NAM voor de versterkingskosten vanuit veiligheid 
voorziet in de volgende elementen: 
 
• De toelichting bij de facturen is onderverdeeld in diverse blokken 

(projecttypes), hierbij valt te denken aan (niet limitatief): 
o Opname en normering 
o Eigen initiatief 
o Heft in eigen hand  
o PBRE (risico volle bouwelementen)  
o Tijdelijke Huisvesting 
o VGG Notarissen: nieuwe subsidieregeling Versterken Gebouwen 

Groningen (vanaf 1/10/20). Bedragen gaan in depot bij notarissen en 
zijn dus voorschotten.  

• Elke regel representeert een project. Een project bestaat uit één of meerdere 
adressen. 

• In elk blok worden in kolommen de kosten opgenomen, onder andere:  
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o Totale uitgaven per project 
o Uitgaven betreffende kwartaal in rekening gebracht 
o Totale budget op het project  
o Aangegane verplichtingen  

• Kwalitatieve informatie: per project o.a. aangeven welke batch, hoeveel 
panden per huistype, welke NPR uit de PUG lijst en welke gevalideerde NPR 
(indien aanwezig) en of het al in de werkvoorraad zat per 1-1-2020 of niet. 

 
Onderstaande tabel is ontleend aan de Bijlage 1 bij IBOV2 (niet getekend) 
waarover mondeling overeenstemming is bereikt tussen BZK en de NAM. 
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V V V V V V V V V V 

 
De NAM heeft recht op zodanige informatie dat zij in staat wordt gesteld deze 
kosten op de juiste manier in haar administratie en jaarverantwoording op te 
nemen. Evenwel dient de NAM onder ogen te zien dat een consequentie van het 
overdragen van de verantwoordelijkheid voor de versterking aan een andere partij 
is dat de NAM niet langer tot in detailniveau kan voorschrijven hoe de 
administratie zou moeten worden ingericht. Ik ben van mening dat ik met de 
hierboven beschreven inspanningen, die tot de hiervoor genoemde toelichting bij 
de factuur leiden, op voldoende wijze invulling geef aan het ordentelijk 
verantwoorden van de kosten die worden doorbelast aan de NAM. De NAM wordt 
mijns inziens hiermee in staat gesteld deze kosten op de juiste manier in haar 
administratie en jaarverantwoording te kunnen opnemen. Daarbij wil ik nogmaals 
het aanbod –waar de NAM tot nu toe geen gebruik van heeft gemaakt– doen om 
met de externe accountant van de NAM in overleg te treden.  
 
Tot slot 
Zoals in het voorgaande is uiteengezet, staan wij achter de facturen die in het 
derde en vierde kwartaal van 2020 aan de NAM zijn toegestuurd. Wij verzoeken u 
deze facturen binnen zes weken na dagtekening van deze brief te voldoen. Als de 
NAM zich ondanks het bovenstaande zich niet kan verenigen met de hoogte van 
de facturen, is er de mogelijkheid om arbitrage aan te vragen. Daarbij stellen wij 
wel dat een eventuele beslissing om arbitrage in te roepen niet in de weg staat 
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aan het voldoen van uw betalingsverplichting, volgens het principe ‘pay first 
dispute later’. 
 
Zoals in deze brief is aangegeven voldoet de Staat aan zijn contractuele 
verplichtingen met de NAM, zowel met betrekking tot de hoogte van de facturen 
als de informatievoorziening. Dat betekent dat de Staat na verloop van de termijn 
van zes weken na dagtekening van deze brief, aanspraak zal maken op wettelijke 
rente als betaling uitblijft.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
Namens deze, 
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