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1.

Aanleiding

Op donderdag 8 november vond het eerste kenniscongres rondom Veilig
Wonen! plaats in BuildinG te Groningen. Tijdens dit congres werd bestaande
en nieuwe kennis over het Groningse aardbevingsdossier gepresenteerd aan
bewoners en experts, met specifiek de focus op leefbaarheid en techniek. Er
werd een gevarieerd aanbod geboden van lezingen, exposities en een
debat. Daarnaast was er ruimte om te netwerken en na te praten tijdens
het diner en de borrel.
Het kenniscongres werd in onafhankelijkheid georganiseerd door het
Kennisplatform Bouwen en Versterken en het Kennisplatform Leefbaar en
Kansrijk Groningen en financieel ondersteund door de Nationaal Coördinator
Groningen (NCG). Rika Pot, oud burgemeester van Ten Boer en Appingedam
en waarnemend burgemeester gemeente Oldambt, was dagvoorzitter van
het congres. De openingslezing werd verzorgd door Theodor Kockelkoren,
Inspecteur-generaal bij Staatstoezicht op de Mijnen.
Er waren meer dan 200 aanwezigen. Deelnemers konden een keuze maken uit
diverse lezingen. Naast de thema’s erfgoed en regelgeving k wamen thema’s
als (on)rust en impact voor bewoners, de versterkingsmethoden en
toekomstige aanpak & kansen aan bod. Deelname aan het congres was
gratis, maar aanmelden voor het congres was verplicht.
Dit verslag is bedoeld om een beeld te geven hoe de dag eruit zag. Dit
wordt gedaan door middel van verslagen van de sprekers en een
samenvatting van het slotdebat. In de bijlage is de speech van Theodor
Kockelkoren (bijlage 1) te vinden, alsmede de foto’s van het event (bijlage
2), en het programma (bijlage 3).
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2.

Verslag sprekers

Sessie 1A: Marieke van der Heide, MVDH Cultuur- en Architectuurhistorie
en Merijn Wienk, Strategisch adviseur Libau - Een “rondleiding” door
Groningen: samen kijken naar erfgoed en leefbaarheid
Marieke van der Heide en Merijn Wienk, beide erfgoedadviseurs in
Groningen, hebben een korte introductie gegeven over de karakteristieken van
het Groninger Erfgoed. Aan de hand van een reeks foto's van fotografe Janna
Bathoorn uit Stedum werd een rondleiding langs verschillende casussen gegeven
en samen met de groep besproken wat er speelde. De aanwezigen, waaronder
bewoners uit het gebied, onderzoekers, ambtenaren en de vereniging Groninger
Dorpen, brachten hun ervaringen in. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de
betekenis van het culturele erfgoed voor de lokale gemeenschap, als collectieve
identiteitsdragers en belangrijke ankers voor de leefbaarheid en het imago
van de dorpen en steden in het aardbevingsgebied.
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Sessie 1B: Michiel Roesink, Strategisch adviseur aardbevingen en
Melanie Bakema, Adviseur Crisisbeheersing Veiligheidsregio Groningen Gaswinning en aardbevingen; wat doet Veiligheidsregio Groningen?

Deze workshop staat in het teken van Veiligheidsregio Groningen (VRG) en haar
rol in het gaswinnings- en aardbevingsdossier. In de presentatie leggen we uit
wat een veiligheidsregio is en staan we stil bij de risico’s waar VRG zich mee
bezig houdt.
Kort gezegd is VRG een netwerkorganisatie – een gemeenschappelijke regeling –
tussen gemeenten, de brandweer en de Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), met als doel om de veiligheid in
Groningen te waarborgen. Daarnaast heeft VRG een aantal crisispartners: de
Politie, het Ministerie van Defensie, het Openbaar Ministerie, Provincie Groningen
en de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. Om een centrale rol te
spelen in het netwerk aan verschillende actoren dat mogelijk betrokken is bij een
(dreigende) ramp of crisis, heeft VRG ook nauw contact met een groot aantal
overige (vitale) partijen.
Begin 2018 heeft VRG een nieuwe koers gepresenteerd. Centraal in deze
ontwikkeling staat dat we risicogericht, proactief en informatie gestuurd willen
werken. Bovendien focussen we ons niet alleen meer op traditionele risico’s,
zoals branden, stroomstoringen, verkeersongevallen, etc., maar verbreden we
ons veiligheidsbegrip en richten we ons ook op nieuwe (mogelijke) risico’s, zoals
terrorisme, cybercrime, klimaatverandering en ook op (de effecten van)
aardbevingen.
Binnen het gaswinnings- en aardbevingsdossier richten we ons als VRG op een
groot aantal activiteiten. De nadruk in onze werkzaamheden ligt op het brede
veiligheidsbegrip: we richten ons niet alleen op (1) de fysieke veiligheid en
seismiciteit, maar ook op (2) gezondheid, en (3) sociale veiligheid en
maatschappelijke onrust. Een grote activiteit die in november 2018 op de agenda
staat, is de aardbevingsoefening van VRG. Deze oefening bestaat uit drie
oefendagen – een veldoefening, een crisisoefening en een bijeenkomst die in het
teken staat van de nafase – waarin een aardbevingsscenario wordt beoefend.
4

Een grote diversiteit aan hulpverleners, actoren, overige partijen en bewoners
neemt deel aan de oefening. Daarnaast is VRG betrokken bij processen rondom
de advisering van de regio aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
over bijvoorbeeld het gaswinningsbesluit en rondom het Nationaal Programma
Groningen. Een ander project van VRG op het gebied van de aardbevingen is het
lesprogramma aardbevingen, de ‘Aardbevingenwijzer’, waarmee basisscholen
aandacht voor en kennis over de aardbevingen aan kinderen kunnen geven. Het
doel van deze workshop is om het publiek te informeren over de rol van VRG en
de verscheidenheid aan activiteiten op het gebied van de gaswinning en
aardbevingen.

5

Sessie 1C: Rudi Roijakkers, Technisch directeur ABT Wassenaar en lid
van commissie “Aardbevingsbestendig bouwen” - Regelgeving op gebied
van veiligheid
Er zijn vele ontwikkelingen in Groningen, die continu het besef van veiligheid en
het beleid met betrekking tot veiligheid doen veranderen. De afgelopen jaren is
de kennis over de gevolgen van de bevingen toegenomen. Maar niet alleen dat.
In het begin van 2018 heeft het rijk een grote stap gezet met het afbouwen van
de gaswinning in Groningen. Het afbouwen van de gaswinning zorgt ervoor dat
de komende jaren de kans op aardbevingen in Groningen zal dalen.
In juni van 2018 heeft de Mijnraad (met studies van o.a. KNMI, TNO en NEN)
getoond dat hiermee op termijn ook de risico’s voor de gebouwde omgeving
lager zullen worden. Dit heeft een invloed op de versterkingsopgave.
De Mijnraad ga de volgende adviezen mee bij het uitbrengen van haar rapport:
-

Prioriteer vanuit de kern van het aardbevingsgebied;

-

Werk naar typologieën;

-

Ga voor snelle, eenvoudige maatregelen.

Aan de ene kant vragen de grote aantallen van woningen in het gebied om een
snelle, generieke aanpak. Met snelle methodes moeten de slechtste gebouwen
als eerste aangepakt worden. Maar het kost ook tijd (en geld en overlast) om de
versterkingen uit te voeren.
Maar met meer tijdrovende analyses kan worden aangetoond dat de gebouwen
wellicht juist wél aan de veiligheidsnormen voldoen. In de “beperkte” tijd dat het
risico er is wordt het echter lastig voor alle gebouwen dergelijke analyses uit te
voeren.
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Kern van het betoog is dat bij het
beschouwen van individuele woningen een

Goed /
zorgvuldig

keuze gemaakt moet worden in aanpak:
snel, zorgvuldig of goedkoop. De meeste

goedkoop

snel

aanpakken scoren slechts op één van de
drie aspecten, sommige op twee. De
aspecten zijn wel enigszins tegenstrijdig,
dus scoren op alle drie aspecten is haast
onmogelijk. Dat is een opgave waar de
politiek zich de komende tijd over zal
moeten buigen.
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Sessie 2A: Marieke van der Heide, MVDH Cultuur- en Architectuurhistorie
en Merijn Wienk, Strategisch adviseur Libau - Een “rondleiding” door
Groningen: samen kijken naar erfgoed en leefbaarheid
(zie pagina 37)
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Sessie 2B: Jelle Pama, Programmaleider BuildinG - De nieuwe
versterkingsaanpak
Inleiding
Het besluit van de regering om de gaswinning af te bouwen, heeft afgelopen jaar
geresulteerd in nieuwe onderzoeken, en nieuwe veiligheids- en
versterkingsinzichten. Op basis van 4 deelonderzoeken (KNMI, SodM, TNO en
NEN) en een panel van 3 hoogleraren, heeft de Mijnraad op 2 juli 2018 een
advies uitgebracht aan minister Wiebes over de versterkingsaanpak. Het aantal
woningen en gebouwen dat versterkt moet gaan worden is als volgt:


1500 woningen: versterken nodig: slechter dan de veiligheidsnorm



5700 woningen: versterken is een keuze: woningen zijn beter dan
veiligheidsnorm, maar zitten in de onzekerheidsmarge



2200 woningen: versterken is een keuze: woningen zijn veilig, maar er
zijn hier

toezeggingen / verwachtingen gedaan

Theoretisch gaat dit om totaal 9400 woningen/gebouwen. Praktisch gezien zal dit
aantal hoger liggen, omdat ook binnen een zekere straal van een versterkte
woning, vergelijkbare woningen worden meegenomen in de versterkingsopgave.
Volgens de laatste gegevens gaat het dan om ca 11.000 gebouwen (ca 15.000
adressen), welke versterkt moeten worden. (Bovengenoemde aantallen zijn
inclusief de 3 zogenaamde ‘batches’, van 4700 woningen.)
Hoe gaat het versterken tot nu toe?
Het Centrum Veilig Wonen voert onder regie van NCG de inspecties en
versterkingen van gebouwen uit in het aardbevingsgebied. Na het uitvoeren van
de inspectie wordt berekend of een woning of gebouw voldoende veilig is of moet
worden versterkt. Daarbij wordt gekeken of het pand voldoet aan de op dat
moment geldende richtlijn (NPR). Indien de woning of het gebouw aan de NPR
voldoet, hoeven er geen werkzaamheden aan de woning te worden uitgevoerd.
Indien de woning of het gebouw niet aan de NPR voldoet, wordt in een
adviesrapport (VersterkingsAdvies) vastgelegd wat de benodigde
versterkingsmaatregelen zijn. Het advies wordt vervolgens met de
bewoners/eigenaren besproken om uiteindelijk samen tot een uitvoeringsplan te
komen. Daarbij wordt beperkt gekeken of koppelkansen mogelijk zijn. Na het
akkoord van de bewoner/eigenaar op het plan, start CVW met de regie op de
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uitvoering ervan.
Is de huidige werkwijze voor de opgave haalbaar?
Momenteel worden de woningen door ingenieursbureaus 1 voor 1 doorgerekend.
In de advisering is sprake van eerst een ontwerpbenadering, welke vervolgens
na opdracht en akkoord bewoners, wordt uitgewerkt naar een definitieve
berekening en tekening op uitvoeringsniveau. Het totale traject van
voorbereiding is dan al vaak 18 maanden. Ook de uitvoering kost op deze manier
veel tijd. De constructieve ingrepen welke gedaan moeten worden om een
woning aardbevingsbestendig te maken, is voor elke woning specifiek en dus ook
arbeidsintensief. Indien 11.000 woningen 1 voor 1 moeten worden doorgerekend
en aanbesteed, zal de hele versterkingsopgave meer dan 20 jaar gaan duren.
Binnen 5 tot 7 jaar versterken is niet mogelijk. Dit vraagt om een heel andere
benadering.
Nieuwe aanpak
Op 2 november is door NCG een persbericht verspreid waarin wordt aangegeven
dat er een nieuw plan van aanpak is. Details ontbreken nog, maar de aanpak zal
risico-gestuurd zijn en niet wijk voor wijk. In het plan wordt onderscheid
gemaakt tussen panden met een verhoogd risico, panden met een licht verhoogd
risico en panden zonder risico. Deze liggen verspreid door het
aardbevingsgebied. De panden met het hoogste risico worden als eerste
aangepakt. Om binnen 7 jaar alle 11.000 woningen en gebouwen te kunnen
versterken vraagt om een meer rigoureuze aanpak.
De aanpak van NCG is op dit moment (8 nov 2018) niet bekend.
Onderstaande geeft een totaal pakket aan opties waardoor de benodigde
versnelling van de versterkingsopgave gerealiseerd zou kunnen worden.

1. Maatregelen per typologie woning
De woningen zijn ingedeeld in verschillende typologieën. Per typologie kun
je standaard maatregelen voor het versterken aangeven.
2. Kiezen voor generieke (no-regret) maatregelen
Het werken met uniforme oplossingen resulteert in versnelling. Is het
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toepassen van mogelijk meer materiaal (soms over-dimensionering)
duurder? Nee, juist niet. De meerkosten van materiaal wegen ruimschoots
op tegen de minderkosten aan engineering en bovendien wordt de
uitvoering versneld!
3. Versterken zonder rekenen
Elke woning doorrekenen kost te veel tijd. Voor de meeste gevallen weten
we inmiddels wat globaal de ingrepen voor versterking zullen zijn. Alleen
bij de complexe woningen en utilitaire gebouwen dient maatwerk te
worden toegepast.
4. Bewoners er vroegtijdig bij betrekken
Door de bewoners er vanaf het begin er bij te betrekken, worden eerder
de juiste keuzes gemaakt. Hiermee wordt veel tijd gewonnen en
bovendien vertrouwen van de bewoners herwonnen.
5. Vanaf de start integraal bouwproces
Door in bouwteams te werken kan veel tijd worden bespaard. Het huidige
traject van ontwerp, aanbesteding, bewoners betrekken, wijzigen,
definitieve werktekeningen duurt vaak 18 maanden. Door vanaf het begin
als bouwteam te werken kan de voorbereidingstijd worden gereduceerd tot
6 maanden.
6. Invloed afname risico bij afbouw gaswinning meenemen in
maatregelen
Door het reduceren van de gaswinning, zal de dreiging van seismische
hazard afnemen. Dit vraagt van de beleidmakers duidelijke sturing en een
aanpak, gericht op een korte, middellange en lange termijn. Zonder deze
aanpak is er kans dat er over 2 jaar nieuwe keuzes gemaakt moeten
worden omdat de versterkingsopgave achterblijft.
Een nieuwe tool: de Groninger Maatregelen Catalogus
Door CVW zijn het afgelopen jaar versterkingsmaatregelen ontwikkeld en
gebundeld in een database, de Groninger Maatregelen Catalogus (GMC). Het doel
van de GMC is om te komen tot efficiënte, uniforme en consistente
versterkingsmaatregelen. De keuzes van de maatregelen zijn gebaseerd op een
breed afwegingskader; techniek, veiligheid, uitvoering, belangen bewoners /
eigenaren en kosten. Elke maatregel in de GMC versterkt een specifieke
tekortkoming. Voor een woning zijn er altijd een combinatie van maatregelen
11

nodig. Met de GMC kan vanuit een rekenmodel, de versterkingen worden
ingepast in het model. De GMC kan bijdragen aan meer efficiënte en uniforme
versterkingsmaatregelen. Het effect van veel maatregelen voor het effect van
versterken en het beperken van schade is echter onvoldoende bekend.
Voorgestelde maatregelen zullen getest en gevalideerd moeten worden. De
Groninger Maatregelen Catalogus wordt mogelijk in 2019 opgenomen in de
vraagspecificatie voor aanbestedingen.
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Sessie 2C: Wim Derksen, Onafhankelijk Voorzitter Critical Reviews
Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling - De rol van
kennis en wetenschap
Deze sessie is overgenomen door Prof. Tom Postmes, Wetenschappelijk directeur
Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen.
Tom Postmes sprak over de rol van kennis en wetenschap in het
aardbevingsvraagstuk, vanuit de inzichten van drie ‘critical reviews’ die
onafhankelijk zijn uitgevoerd door Wim Derksen en Mariëlle Gebben, in opdracht
van de NCG. Tom vertelde over de inzichten die deze critical reviews geven over
de rol en meerwaarde van onderzoek. De ‘critical review’ is in wezen een
geordende dialoog over de kennis en inzichten op een specifiek (vaak netelig)
onderwerp rondom de gaswinning. Daarbij worden niet alleen onderzoekers
uitgenodigd, maar ook vertegenwoordigers van beleid, burgers en bedrijven. Tot
dusverre zijn verschillende thema’s tegen het licht gehouden:
hoeveel woningwaardedaling is er nu eigenlijk in het bevingsgebied? Hoe worden
dreiging en risico in kaart gebracht en wat kun je daarmee in beleid? Wat weten
we over de waarde van Gronings erfgoed? Op dit moment wordt een critical
review afgerond over sociaaleconomische vraagstukken. Het doel is om
duidelijkheid te verschaffen over de standpunten van wetenschappers en andere
partijen. Er worden kernvragen geïdentificeerd en er wordt een open dialoog
gehouden over deze kernvragen. Dit geeft inzicht in overeenkomsten en
verschillende zienswijze en draagt bij aan kennis over een specifiek vraagstuk.
Over de verschillende reviews heen zijn enkele opvallende conclusies te trekken
over de rol van kennis en wetenschap: (a) onder wetenschappers is er soms een
neiging tot zelfoverschatting: men wil zien onderzoeksresultaten worden vertaald
in beleid. Maar dat is niet verstandig als resultaten veranderlijk zijn of
elkaar tegenspreken (b) bewoners krijgen in het onderzoek, in de interpretatie
van resultaten en de vertaling naar aanbevelingen te weinig stem (c) de overheid
gebruikt onderzoek graag als beleidsinstrument. Daardoor hebben onderzoekers
te maken met overtrokken verwachtingen.
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Sessie 3A: Drs. I.L. Ritsema (secretaris) - Kennisprogramma effecten
mijnbouw (KEM) - Effecten mijnbouw, wat weten we nu?
Het kabinet heeft in reactie op het OVV-rapport uit 2015 in 2016 het
Kennisprogramma effecten mijnbouw geïnitieerd dat specifiek gericht is op het
vergroten van de kennis over en het begrip van de effecten van
mijnbouwactiviteiten in Nederland.
De doelen van het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) zijn:


Versterking van de kennisontwikkeling met betrekking tot de mogelijke
effecten van mijnbouwactiviteiten;



Intensivering van multidisciplinaire en internationale samenwerking tussen
kennisinstellingen;



Ontwikkeling en borging van onafhankelijke, toegankelijke en
gezaghebbende kennis.

Het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw bestaat uit een drietal samenhangende
elementen:
1. Het kennisprogramma effecten mijnbouw (KEM), omvattende het KEM
onderzoekraamwerk, de onderzoekagenda 2017-2018 en de individuele
KEM onderzoeksprojecten;
2. De platforms voor kennisborging, kennisuitwisseling en agendering van
onderzoek met betrokkenen (o.a. dialoog, web site en risico-toolbox
mijnbouw effecten);
3. Het wetenschappelijk expert panel, de toetsing en articulatie van
onderzoeksvragen, de controle op kwaliteit en de duiding van de
resultaten.
Het Kennisprogramma effecten mijnbouw startte in 2016 met een
onderzoekagenda mijnbouweffecten opgesteld door het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat en het Staatstoezicht op de Mijnen, aangevuld
met onderzoeksvragen uit platformbijeenkomsten vanuit regio’s waar
mijnbouweffecten een rol spelen (voor Groningen vooral de platform bijeenkomst
Ondergrond die eind 2016 plaatsvond en de NCG). Afgelopen periode zijn er
aanvullende onderzoeksvragen via publieke platforms of door de
wetenschappelijke experts uit het panel in KEM opgenomen. Intussen zijn 26
14

onderzoeksvragen in behandeling genomen, waarvan een tiental onderzoeken
zijn gestart en de eerste resultaten binnenkomen.
De meeste kennisvragen (14) in KEM betroffen geïnduceerde seismiciteit, vooral
gericht op Groningen maar ook op kleine velden en gasopslag. Daarnaast zijn er
3 kennisvragen gerelateerd aan geothermie en 4 op het gebied van zout en 2 op
het gebied van de effecten na het stoppen van mijnbouwactiviteiten.
Afgelopen periode is tevens een kader ontwikkeld hoe de ontwikkelde kennis
neer verankerd kan worden in een gevalideerd en publiek instrumentarium (data
en software) voor het kwantificeren van verschillende effecten en risico’s
verbonden aan mijnbouwactiviteiten. Naast de resultaten van KEM onderzoek die
publiek beschikbaar komen is het mijnbouw risico instrumentarium een probaat
middel om tot transparante aanpak te komen om mijnbouw risico’s te begrijpen
en de effectiviteit van maatregelen te bepalen. Het publiek beschikbaar maken
van onderzoekuitkomsten, data en instrumenten stelt belanghebbenden in staat
om resultaten te verifiëren en te vergelijken met alternatieven. Wat betreft het
publieke risico-instrumentarium zijn er 3 onderzoekvragen gestart.
Eind 2018 wordt de onderzoekagenda 2017-2018 die de basis is van het
kennisprogramma effecten mijnbouw vernieuwd. Het is nu het moment om via
verschillende platforms in den lande onderzoekvragen in te brengen. Hoe dat kan
wordt toegelicht.
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Sessie 3B: Jan Broer, Arts maatschappij en gezondheid GGD Groningen
Katherine Stroebe, Associate Professor Rijksuniversiteit Groningen- De
impact van de gaswinning op (mentale) gezondheid: inzichten voor de
toekomst
Meer dan 100.000 Groningers hebben te maken met schade aan hun woning ten
gevolge van de gaswinning. Welke impact heeft de gaswinning op de gezondheid
van Groningers? En welke inzichten geeft bestaand onderzoek voor de toekomst?
In

deze

sessie

gaan

Katherine

Stroebe

(Rijksuniversiteit

Groningen),

onderzoeksleider van Gronings Perspectief en Jan Broer (epidemioloog GGD
Groningen) in op deze vragen. Katherine Stroebe reflecteert op de (meest recente)
resultaten van Gronings Perspectief, een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit
Groningen, GGD en Sociaal Planbureau Groningen:
1.

Aardbevingsschade heeft een forse impact op gezondheid, veiligheid

en toekomstperspectief.
2.

Bewoners met meervoudige schade komen steeds verder op

achterstand: Hun gezondheidsklachten zijn sinds de eerste meting van
Gronings Perspectief in 2016 onverminderd hoog, terwijl hun hoop op een
oplossing afneemt.
3.

De aardbeving van Zeerijp was een aanslag op veiligheid, vertrouwen

en welzijn maar bewoners zijn ook weerbaar.
4.

Er is weinig vertrouwen in de maatregelen die de regering tot en met

juni 2018 heeft aangekondigd. Er zijn twijfels over de goede bedoelingen
van de overheid.
Op basis van bevindingen adviseert Stroebe een integrale aanpak voor de regio
waarin gezondheid en veiligheid in samenhang aangepakt worden.
Jan Broer gaat in op de activiteiten van de GGD over de gezondheidsgevolgen van
aardbevingen:
1.

Gegevens over de psychische gezondheid van kinderen op de

basisschool laten geen relatie zien relatie met de zware aardbeving in
Huizinge .
2.

Huisartsen

zijn

benaderd

met

betrekking

tot

gevolgen

van

aardbevingsschade in hun dagelijkse praktijk.
3.

Monitor Gezondheid 2016 (grootschalig vragenlijstonderzoek met hoge

respons)

bevestigt

bevindingen

van

Gronings

Perspectief

over

de
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toegenomen
4.

stress

en

hoger

zorggebruik.

GGD gaat gezondheidsgevolgen voor aardbevingen begrenzen door

gemeenten te ondersteunen met informatie, emotionele en sociale steun,
praktische hulp en een passend aanbod van zorg.
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Sessie 3C: Ihsan Bal, Lector Hanzehogeschool Groningen Fraeylemaborg: van onderzoek naar maatregelen (in het ENGELS)
Ihsan Engin Bal is the Professor of the Research Group on Earthquake Resistant
Structures. A civil engineer with MSc and PhD degrees in Earthquake
Engineering, Ihsan worked in industry in Greece, Turkey, and the USA
responsible for numerous projects on design and strengthening of structures
against seismic actions. He also worked as a researcher in Italy, Greece and
Turkey and participated in FP7 and nationally funded projects. Before coming to
the Hanze University of Applied Sciences in Groningen, Ihsan has directed R&D
projects in Turkey at Istanbul Technical University, focused on topics such as the
production and testing of seismic isolation systems, assessment and
consolidation of historical masonry buildings and seismic monitoring of
structures. He also served as consultant for historical buildings for the Turkish
Prime Ministry Vakiflar, and Istanbul Metropolitan Municipality Scientific
Committee for Protection of Historical Heritage. He coordinated seismic
monitoring activities and consulted design in benchmark projects such as the
Eurasia Road Tunnel and the Marmaray Project in Istanbul.
In his position at Hanze, Ihsan has served so far to the Dutch Ministry of
Economic Affairs and Climate, National Coordinator Groningen as well as to the
Province of Groningen as independent technical expert in the earthquake issues.
The increasing number of earthquakes in recent years in Groningen region
causes unrest among the inhabitants of Groningen and surrounding villages.
There has been effects in the region related to, for example, the house safety,
quality of life, investments, and property values. Only in Loppersum,
approximately more than half of the houses were reported damaged. The
earthquake problem in Groningen exhibits particularly difficulties due to the soft
soil properties in the region as well as the vulnerability of the structural
inventory.
The Research Group on Earthquake Resistant Structures conducts practical
research on earthquake engineering in general. The seismic resistance of the
Groningen houses, strengthening schemes, and seismic safety of the historical
buildings in the region are on top of the research agenda.
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Hanze University of Applied Sciences, an institution with close ties with the
regional institutions and companies, in collaboration with the Economic Board of
Groningen, developed "Build in Groningen" (BuildInG, www.building.nl). BuildinG
is a hub of knowledge and expertise for companies, knowledge and education
institutions, governments and residents for the earthquake resistant and
innovative construction. The Research Group on Earthquake Resistant Structures
plays an important role in completing and implementing the BuildInG research
program.
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3.

Verslag debat ‘De ontknoping: hoe zetten we de
kennis om in actie?’

Panelleden:
• Rolf Koops, Directeur BuildinG
• Tom Postmes, Wetenschappelijk directeur Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk
Groningen
• Susan Top, Secretaris Groninger Gasberaad
• Inge Zwerver, Adviseur Groninger Dorpen
Rika Pot opende het debat met de opdracht aan de panelleden de wirwar aan
kennis en initiatieven te ontknopen, de rode draad eruit te halen en inzicht te
geven in hoe je met de bestaande kennis over kunt gaan tot actie.
Rolf Koops zocht de actie component vooral in het aangaan van de verbinding
met ondernemers, bewoners, wetenschappers, organisaties, bouwbedrijven en
overheden. Over het algemeen had hij een dubbel gevoel overgehouden bij het
congres; er is veel kennis beschikbaar maar er zijn nog enorm veel uitdagingen.
Hij kreeg zelfs een “gevoel van plaats vervangende schaamte.” Desalniettemin
wou hij ook de andere kant belichten namelijk dat hij trots is dat BuildinG dit
Kenniscongres samen heeft georganiseerd met het Kennisplatform Leefbaar en
Kansrijk Groningen. Hij is er ook trots op dat we trachten dit complexe thema te
begrijpen en we het bespreekbaar maken. Zijn credo is “we gaan door met ons
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werk waarin we verbinding zoeken tussen wetenschappers, organisaties,
bouwbedrijven en overheden, ondernemers, bewoners.”
Tom Postmes gaf aan dat hij minder plaatsvervangende schaamte voelde. Maar
hij wees er wel op dat het moeilijk is met elkaar vooruit te komen in dit dossier.
Hij is er trots op dat we hebben gezocht naar lichtpunten en aanpakken die
werken. Er zijn veel initiatieven die de moeite waard zijn maar hij verduidelijkt
ook dat er nog veel moet gebeuren. Hij geeft aan dat de rol van de wetenschap
ook is om op allerhande manieren te constateren dat meer onderzoek niet altijd
de oplossing is. Daarnaast onderstreept hij dat meer onderzoek ons zelfs in
zekere zin verder weg brengt van wat we eigenlijk willen. Verder geeft hij aan
dat we vooruit moeten. Dit zoekt hij vooral in meer investeren in het meenemen
van Den Haag in onze manier van denken. Ook benadrukt hij dat
wetenschappers elkaar meer op moeten zoeken.
Susan Top is vooral trots op de regio en de weerbaarheid van de mensen. Ze is
ietwat sceptisch over ‘trots zijn’ in deze tijden. Zelf is ze de rode draad even
helemaal kwijt. Mensen in de regio moeten veel doorstaan. Wel geeft ze aan dat
de buurtcohesie een enorme boost heeft gekregen. Ze is er minder trots op dat,
tijdens de bijna 5 jaar dat ze fulltime werkzaam is in het gasdossier, er veel
nieuwe organisaties zijn opgericht zoals onder andere de NCG en het CVW. Al die
organisaties zijn steeds met haast in elkaar getimmerd. Ze wijst erop dat we
moeten leren van de ervaringen uit het verleden. Dit zou betekenen dat we met
minder haast moeten opereren, we moeten reflecteren en leren van de
ervaringen die we hebben opgedaan. In haar optiek is daadkracht soms de
vijand. Minder ‘daadkracht’ kan bijvoorbeeld ook helpen bij de nieuwe
versterkingsaanpak. Ze geeft aan, naast het rekenmodel, dieper op de
menselijke kant in te willen gaan. “We moeten oplossingen zoeken voor de
dingen waar de mensen last van hebben.”
Inge Zwerver gaf aan dat de rode draad tijdens het Kenniscongres de liefde
voor Groningen is. Het congres gaf een gevoel dat ondanks het cynisme en de
moedeloosheid, we vol moeten houden. Op dit soort momenten komt altijd de
trots bij haar naar boven. Ze geeft aan dat het belang van in gesprek blijven met
elkaar en plannen maken veel goed doet. Ze benadrukt dat er behoefte is aan
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kennistafels of ook wel ‘kennisknooppunten’ waarin mensen bij elkaar komen die
allemaal bezig zijn met dezelfde problematiek. Ze stimuleert het opzetten van
een aantal herkenbare en open lokale kennisknooppunten. Dan ook letterlijk
fysiek in het gebied zelf, waar alle partijen en bewoners kunnen binnenlopenaanhaken-vragen en delen. Dit kan zorgen voor een goede vertaling naar
verschillende partijen.
Na afloop van het debat stak Rika Pot haar duim op naar Theodor Kockelkoren.
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Bijlage 1: Speech Inspecteur-Generaal op de Mijnen,
Theodor Kockelkoren
Stel u woont in een oude boerderij in Groningen. Het pand staat er al zo’n twee
honderd jaar. U heeft het gekocht in goede staat. Ik denk dat we het wel met
elkaar eens zouden zijn om de koopsom als een heftig bedrag te karakteriseren.
Maar goed, u geniet van een leefbaarheid waar veel mensen jaloers op zouden
zijn. En dat heeft u al veel jaren kunnen doen. U bent inmiddels wat op leeftijd,
de kinderen zijn al enige tijd het huis uit. Op gezette momenten in het jaar zijn
er fijne familiebijeenkomsten in uw woning. Maar dan. Het jaar 2012 is al enige
tijd gepasseerd en langzaam maar zeker ontstaan er scheurtjes, die groeien naar
scheuren. Niet aan één kant van het huis, maar eigenlijk overal in de muren.
Het komt zover dat de voordeur niet meer open kan en delen van de woning niet
meer te betreden zijn. Gelukkig kan aardbevingsschade snel uitgesloten worden,
u woont immers net buiten het officiële aardbevingsgebied. Bodemdaling kan het
ook niet zijn. De nodige experts zijn langs geweest, maar zijn niet in staat om
een oorzaak aan te wijzen. Aan vermoedens geen gebrek. En aan
bodempeilingen en huisinspecties ook niet. Eén expert is helemaal uit het westen
komen rijden, laten we hem meneer E. noemen. “Uw pannen zijn te zwaar”
klinkt het nadat zijn kennersblik de woning heeft opgenomen. Dat uw pannen al
meer dan honderd jaar op het dak liggen maakt geen indruk. Terwijl het ene
bodemonderzoek suggereert dat de bovenste grondlaag waarop uw huis
gebouwd is van klei is, zegt het onderzoek van onze meneer E. ijskoud dat het
toch veen is waarop uw huis staat. U bent ten einde raad. De verschillende
onderzoeken hebben ook u flink wat euro’s gekost, terwijl u nog niet in de buurt
van een oplossing bent gekomen. Inmiddels overheerst de schade aan uw huis
en alles wat daarbij komt kijken al een aantal jaar uw leven. Een groot deel van
uw vrije tijd, want ja, gedurende de week moet ook nog de kost verdiend
worden, gaat op aan het lezen van ingewikkelde rapporten – die elkaar ook nog
eens met enige regelmaat tegenspreken. U probeert ook koffie te maken van de
wirwar aan bureaucratische paden die bewandeld kunnen worden om het onheil
het hoofd te bieden. U wordt zo nu en dan impliciet (en soms zelfs expliciet)
ervan beticht uit de situatie een slaatje te willen slaan. U heeft al vaak genoeg
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willen vluchten voor de ellende. Een behulpzame expert suggereerde de woning
gewoon te verkopen. Maar wie wil een deels onbewoonbare boerderij waar de
schade blijft doorzetten kopen? U zet dus door. Na het ontwarren van de
bureaucratische paden zijn drie paden zichtbaar. Eén pad voor scheuren die voor
een bepaalde datum zijn ontstaan, één pad voor de toegenomen lengte van
diezelfde scheuren na die datum en één pad voor de mogelijk vereiste
versterking van uw huis. Het bewandelen van deze paden kost geld maar vooral
onnoemelijk veel energie. U heeft steeds het gevoel tegen een bierkaai te
moeten vechten en anderen ervan te moeten overtuigen dat u niet uit bent om
de situatie uit te buiten voor eigen gewin. Vanwege de mist over het pad ziet u
nauwelijks waarheen het leidt. Het derde pad dat u had ontwart, het laatste pad,
is nieuw ontstaan. Want inmiddels is het inzicht ontstaan dat ook voorbij de
aardbevingscontourlijn, aardbevingen schade kunnen veroorzaken. Deze
nieuwste inzichten zijn gebaseerd op de laatste stand van kennis en wetenschap
en bevestigen wat uw gezonde verstand u al vertelde: uw schade heeft tóch te
maken met de aardbevingen. Het nieuwste inzicht toont namelijk dat een aantal
randen van het aardbevingsgebied een hoger risico kennen. De golven naar het
oppervlak die de aardbevingen veroorzaken kunnen namelijk opgestuwd worden
waar zachte grond (veen) overgaat in hardere grond (klei).
Leefbaarheid, techniek en vertrouwen
Beste mensen, ik stop hier even. Ik hoef u natuurlijk niet uit te leggen dat
leefbaarheid en techniek twee hele belangrijke woorden zijn in deze provincie. De
leefbaarheid is voor een deel van de mensen flink afgenomen. De Raad van State
is van oordeel dat de aard en schaal van de met de gaswinning gepaard gaande
gevolgen groot zijn. Zij ziet dat er op grote schaal schade optreedt aan
gebouwen. Zij ziet dat daaraan sociale gevolgen verbonden zijn, zoals gevoelens
van onzekerheid en angst en ook waardedaling van gebouwen en gronden.
Daarmee zijn naar het oordeel van de Raad van State de grondrechten op leven
(veiligheid), privacy (aantasting van het leefklimaat) en het ongestoord genot
van het eigendom aan de orde. Waar de leefbaarheid flink is afgenomen, gaat de
techniek voorzichtig vooruit. Tegelijkertijd is de techniek nog steeds onvoldoende
om oplossingen voor de problemen te bieden. Dit is frustrerend en bovendien
funest voor het vertrouwen.
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Er zijn genoeg getroffen mensen die op hun tandvlees lopen. Die ondanks alles
graag zichzelf willen blijven: mensen met vertrouwen in anderen, in de
gemeente en in de overheid. Maar die zich langzaam maar zeker getrokken
voelen in een cynisch wereldbeeld en in toenemende mate het tegendeel zien in
wat ze verteld wordt, en kwade opzet zien waar de intentie goed is. Er zijn ook
genoeg mensen, medewerkers en leidinggevenden van organisaties, die
proberen met de beste intenties het juiste doen te doen. Die overweldigd worden
door de complexiteit van gaswinning, gasafhankelijkheid, schadebepaling en
herstel en versterkingsoperatie. Die naar hun beste analytische vermogen
proberen deze complexiteit te temmen. Maar die langzaam maar zeker in de
complexiteit gezogen worden en wegdrijven van mensgerichte communicatie en
het met praktische wijsheid en moed toepassen van de menselijke maat.
Ik geef u deze schets om u deelgenoot te maken van wat de toezichthouder ziet.
Wat wij zien is immers mede bepalend voor ons handelen. En wat wij zien gaat
niet alleen maar over techniek. Net als ons handelen ook niet alleen maar door
techniek wordt bepaald.
De rol van de toezichthouder
Wat is eigenlijk de rol van de toezichthouder? Onze opdracht is om te waken
over de veiligheid van de gaswinning. Met veiligheid bedoelen we dat mensen in
Groningen net zo veilig moeten zijn als elders in Nederland. Met veiligheid
bedoelen we ook dat schade en andere nadelige gevolgen voor mensen en milieu
“zo veel als redelijkerwijs mogelijk” beperkt moet worden. Voor de persoonlijke
veiligheid is in Nederland een norm vastgesteld: de overlijdenskans van ieder
persoon mag niet hoger zijn dan 1 op de honderdduizend (per jaar). Voor schade
is geen absolute norm vastgesteld.
De gaswinning in Groningen voldoet niet aan deze normen. Normaliter zou dat
betekenen dat de gaswinning gestopt zou moeten worden. Dat dit in Groningen
niet direct gebeurt ligt vooral aan de veiligheidsrisico’s (in Groningen en elders in
Nederland) die vastkleven aan het direct stopzetten van de gaswinning in
Groningen.
Toch moet het in Groningen zo snel mogelijk net zo veilig worden als elders in
Nederland. Hiervoor zijn in elk geval twee dingen noodzakelijk. Ten eerste het
versterken van die woningen die dat nodig hebben. En ten tweede het zo snel als
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mogelijk terug brengen van de gaswinning naar een veilig niveau. De minister is
verantwoordelijk voor het realiseren van zowel de versterking als het
terugbrengen van de gaswinning.
Het is onze rol als toezichthouder om de goede voortgang van beide
onderwerpen te bewaken, te interveniëren als deze achterblijft (in de tijd of in
kwaliteit) en indien nodig de minister ook ongevraagd te adviseren én deze
adviezen ook publiceren. Wat we wel kunnen bij alle andere
mijnbouwactiviteiten, kunnen we hier niet: namelijk het inzetten van
dwangmiddelen. Als de minister kiest voor een andere route dan wij op grond
van veiligheid adviseren, dan zal de minister dit uit kunnen leggen en hierover
indien nodig met de Tweede Kamer in debat gaan. Voor het bewaken van de
voortgang bij het terugbrengen van de gaswinning kunnen we overigens steunen
op het toezicht van onze collega’s van de ACM, de Autoriteit Consument & Markt.
Onze rol vervullen we steeds puur vanuit het belang van veiligheid.
Zeerijp-advies: breng gaswinning zo snel mogelijk naar 12 miljard m3
per jaar
Onze toezichtrol hebben we ook begin dit jaar na de beving bij Zeerijp gepakt.
De heftigheid van de beving en de escalerende trend van de bevingen vormde
voor ons de aanleiding om de minister te adviseren:
Breng de aardgaswinning in Groningen terug naar 12 miljard m3 per jaar. Dat
was geen eenvoudig advies. Helaas is het namelijk niet zo dat we de risico’s van
de gaswinning in Groningen heel precies begrijpen. De beste wetenschap en de
beste techniek is en wordt in stelling gebracht. Maar er zijn maar weinig zaken
die we met grote zekerheid weten. De kennis omtrent aardbevingsrisico’s is en
blijft in enige mate beperkt. En wat doe je als je kennis onvoldoende sterk is
maar je toch moet handelen? Je bouwt een veilige marge in. Als gevolg daarvan
konden we en kunnen we zeggen dat als het versterkingsprogramma
gerealiseerd is én de gaswinning niet hoger is dan 12 miljard m3 per jaar, dat
dan de veiligheid in Groningen net zo is als die elders in Nederland.
De dilemma’s hoe om te gaan met zwakke kennis wil ik graag illustreren met een
filmpje. Het is gemaakt in Noorwegen waar de gaswinning ook lastige vragen
opwerpt en waar ook de kennis omtrent de risico’s lang niet altijd sterk is.
Verfrissend genoeg, gaat het filmpje niet over gaswinning…
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[VIDEO] https://m.youtube.com/watch?v=w3mxDP0C6Nk&feature=youtu.be
Moeten we het HRA-model gebruiken?
Dit filmpje maakt denk ik ook goed zichtbaar wat een deel van de mensen in
Groningen voelen als ze horen dat er een ingewikkeld en weliswaar geavanceerd
rekenmodel (het HRA-model) gebruikt wordt om te bepalen welke huizen voor
versterking in aanmerking komen. We gaan toch niet blind varen op een
rekenmodel waarvan we weten dat het niet staat op sterke kennis omtrent de
risico’s? En dat gebruik maakt van informatie waarvan we weten dat er fouten in
kunnen zitten? En dat gemaakt is door de NAM in plaats van een onafhankelijke
partij? Dit zijn hele begrijpelijke vragen.
Om met die laatste vraag te beginnen: we willen heel graag dat het rekenmodel
onder verantwoordelijkheid van de minister ingezet kan worden. Dat zal wel nog
enige tijd vergen. Tot die tijd wordt het HRA-model gebruikt. Een model dat
overigens internationaal getoetst is en wat SodM, weliswaar op afstand, toetst op
kwaliteit. Wij maken daarbij gebruik van een internationaal panel van
onafhankelijke wetenschappers. In de afgelopen jaren hebben wij de nodige
aanwijzingen aan NAM gegeven om het model te verbeteren. Deze aanwijzingen
heeft de NAM ook steeds opgevolgd. De onderzoeken die op advies van het
internationaal panel uitgevoerd zullen ook in de toekomst tot verdere
verbeteringen gaan leiden.
Dit neemt allemaal niet weg dat het model niet gebaseerd is op sterke kennis
van de aardbevingsrisico’s en bovendien ook werkt met informatie omtrent
individuele gebouwen in het gebied die onvoldoende nauwkeurig is. Kortom er
zitten veel onzekerheden in het model en daarmee ook in de uitkomsten. Om die
reden heeft SodM geadviseerd om ook hier, net als bij het bepalen van het
veilige niveau van gaswinning, met een veilige marge te werken.
De NCG is met dit advies aan de slag gegaan, heeft correcties toegepast waar de
lokale informatie dit suggereerde en is uitgekomen op een groep van ruwweg
11.000 gebouwen (15.000 adressen). Wij hebben gekeken hoe deze correcties
aangebracht zijn en hebben de aanpak goed bevonden. Deze ruwweg 11.000
gebouwen (ongeveer 15.000 adressen) moeten nu allemaal goed bekeken
worden, zodat op een goed moment beoordeeld kan worden of ze versterkt
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moeten worden of niet. Uiteindelijk is het aan de bewoner of die vindt dat het
huis versterkt moet worden of niet.
Er wordt op deze manier niet blind gevaren op het rekenmodel. Bovendien moet
de ruimte geboden worden aan die mensen die niet in de groep van 15.000
adressen zitten, om toch het eigen huis beoordeeld te krijgen: moet het
versterkt worden of niet? Ook deze mogelijkheid voorkomt dat een rekenmodel
gebaseerd op kennis die onvoldoende sterk is, als enige doorslaggevend is voor
welke huizen er versterkt moeten worden. Bovendien kan op deze manier het
model in de praktijk verbeterd en gevalideerd worden, zodat het steeds beter
aangeeft wat de meest risicovolle gebouwen zijn.
Ondanks de argwaan en de bijbehorende gevoelens, moeten we oppassen om
het rekenmodel zoals dat nu gebruikt wordt helemaal niet te gebruiken. Het
model biedt namelijk belangrijke inzichten die we eerder niet hadden. De
mensen buiten de oorspronkelijke aardbevingscontour waar ik in het begin van
mijn bijdrage over vertelde, zijn maar wat blij dat het inzicht er nu is dat schade
aan hun huizen gerelateerd kan zijn aan aardbevingen en dat hun huis mogelijk
versterkt moet worden. Tegen die bierkaai hoeven ze nu niet meer te vechten.
De verbeterde wetenschap en technieken hebben dat mogelijk gemaakt. Laten
we het rekenmodel dus niet weggooien maar een passende plaats geven:
namelijk een bron voor bepalen van het risico, maar niet de doorslaggevende
bron voor de versterking. En bovendien moet altijd het gezonde verstand de
uiteindelijke beslissingen maken.
Het belang van tempo en de menselijke maat
Het plan van aanpak voor de versterking zoals de NCG dat samen met haar
opdrachtgevers heeft vastgesteld, kan en moet nu met grote vaart uitgevoerd
gaan worden. We kunnen pas zeggen dat het in Groningen even veilig is als
elders in Nederland als ook de gehele versterkingsoperatie gereed is (en de
afbouw van de gaswinning volgens plan is verlopen). De aspiratie zou moeten
zijn om dit plan binnen zeven jaar gereed te hebben. Nu nog langer dralen gaat
lijnrecht in tegen het belang van veiligheid.
SodM houdt toezicht op de voortgang van de versterking. In de afgelopen paar
maanden hebben wij concepten van het plan van aanpak beoordeeld en hebben
wij vooral ook de NCG en opdrachtgevers aangespoord om snelheid te maken.
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Het plan is er nu. Heldere communicatie is er nog niet. Een heldere governance
en vastgelegde financieringsafspraken zijn er ook nog niet. Die moeten er snel
komen, maar daar hoeft het a tempo uitvoeren van het plan niet op te wachten.
Wij zullen periodiek gaan rapporteren omtrent de status van de
versterkingsoperatie. Zodat mensen in Groningen een onafhankelijk perspectief
daarop krijgen.
Daarmee zijn we er nog niet. Ik keer weer terug bij de bewoners van die twee
honderd jaar oude boerderij. Zij zitten nog compleet klem. Ze komen niet verder
met hun schade. Ze weten niet of hun woning onderdeel is van de groep van
15.000 adressen (de adressen die allemaal opgenomen gaan worden en waar
een beoordeling moet uitwijzen of er versterkt moet worden of niet). Deze
onzekerheid telt op bij alle onzekerheid die ze al voelen. Op dit punt kan nu actie
ondernomen worden: ten eerste hoeft de NCG slechts het plan van aanpak te
publiceren (zonder de tot individuele woningen herleidbare informatie) en ten
tweede moeten de gemeenten voor het december is aan alle mensen in de groep
van 15.000 een brief verstuurd hebben.
De aanpak van de schadeafhandeling moet ook op snelheid gaan komen.
Belangrijk is dat de oude contourlijn van het aardbevingsgebied, voor zover deze
bepalend is geweest in individuele gevallen, losgelaten wordt. Ook is het
belangrijk dat er een mogelijkheid bestaat dat bewoners die te maken hebben
met drie paden hulp krijgen zodat het voor hen meer op één pad begint te lijken.
Daarnaast zijn er ook burgers die slechts met één of twee paden te maken
hebben, maar voor wie het echt teveel gevraagd is om rapporten, stukken,
brieven en procedures goed te begrijpen laat staan om zelf op het juiste moment
de juiste repliek te geven. Niet iedereen heeft een netwerk waar mensen in
zitten die ze kunnen helpen. Hulp voor deze burgers is daarom essentieel. Het
zou mooi zijn als – in aanvulling op de rol en het werk van de NCG - de
gemeentes de steun en ruimte krijgen om hun burgers op deze wijze te helpen.
Als dit in voldoende mate gaat lukken, zal ook de veiligheidsbeleving verbeteren.
Want de Rijksuniversiteit Groningen heeft duidelijk laten zien dat de
veiligheidsbeleving in belangrijke mate samenhangt met het aantal schades én
de wijze waarop deze schades afgewikkeld worden.
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Ook de bejegening van de bewoners is een belangrijk onderdeel daarvan. Met
een verbeterde veiligheidsbeleving zal naar verwachting ook de stress en ziekte
verminderen. De NCG en de gemeenten zijn sterk gemotiveerd om dit te gaan
realiseren. Vanuit onze rol als toezichthouder op de veiligheid zullen we hen
adviseren én kritisch volgen.
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Bijlage 2: Foto’s kenniscongres
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Bijlage 3: Programma
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