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Geachte heer, mevrouw, 

 

Donderdag 12 februari aanstaande vergadert uw Kamer over de toekomst van de gaswinning in 

Groningen. De Groningers kampen met gevoelens van onveiligheid, onder meer door schade aan hun 

huizen als gevolg van de aardbevingen. Corporaties zien dagelijks de gevolgen van de bevingen en 

willen zo snel mogelijk aan de slag om hun huizen te versterken en tegelijkertijd te verduurzamen. 

Zodat de veiligheid van hun huurders gewaarborgd blijft, zodat mensen in hun huis kunnen blijven 

wonen, zodat burgers zich niet in de steek gelaten voelen. Corporaties kunnen - met bijna 1 op de 3 

Groningse woningen in hun bezit- een voortrekkersrol spelen in de versterking en verduurzaming van 

deze woningen. In deze brief vragen wij uw aandacht hiervoor. 

 

Zorg om veiligheid  

De Groningse corporaties maken zich zorgen om de veiligheid van hun huurders in het Groningse 

bevingsgebied. Er is een toenemend gevoel van onveiligheid bij een toch al vaak (sociaal-economisch) 

kwetsbare groep. Hierbij valt te denken aan senioren. Dit probleem beperkt zich overigens niet tot 

huurders, ook mensen in koopwoningen ervaren natuurlijk dezelfde angst, onzekerheden en 

wantrouwen richting instanties. Maar bestuurlijk voelen corporaties zich verantwoordelijk, terwijl zij –

anders dan particulieren- de afweging tussen veiligheidsrisico’s en financiële consequenties niet 

autonoom kunnen maken. Zij moeten de belangen van andere huurders en sectornormen, zoals die 

van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) daarin 

meewegen. 

 

Aan de slag  

De Groningse corporaties zijn druk doende om in kaart te brengen wat de effecten en risico’s van de 

aardbevingen zijn en willen dan op korte termijn aan de slag gaan met het nemen van maatregelen om 

hun huizen te versterken.  
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Corporaties nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en zullen waar mogelijk, nodig, en in 

goed overleg ook de particuliere woningen meenemen in hun complexmatige aanpak van 

versterkingsmaatregelen (voorlichting, informatie en uiteindelijk de uitvoering). Hiervoor zou wel door 

de minister voor Wonen en Rijksdienst ruimte moeten worden gecreëerd binnen de Herziene 

Woningwet. Door deze complexmatige aanpak (naast appartementen ook eengezinswoningen) kan 

sneller worden aangepakt en bespaart het particulieren in het proces waarschijnlijk veel tijd, 

problemen en kosten in de onderhandelingen over de aanpak van schade. Met deze gecombineerde 

aanpak kan beter worden ingekocht en zijn procesvoordelen te realiseren. Belangrijke vraag is wel, of 

er sprake zal zijn van een verplichting (waarbij de ingreep niet geweigerd mag worden) of van een 

aanbod, dat voor de eigenaar/bewoner aantrekkelijk genoeg gemaakt moet worden. In dat laatste 

geval valt het procesvoordeel goeddeels weg, is een van de lessen uit de Stroomversnelling. 

 

Versterken en verduurzamen 

Corporaties gelden als betrouwbare, ervaren partner en kunnen en willen een voortrekkersrol nemen in 

het versterken en aardbevingsbestendig maken van Groningse huizen. 

Door middel van kennisdeling kunnen we in gezamenlijkheid grote stappen maken in relatief korte tijd. 

De inzet is versterking, verduurzaming en verbetering (zoals het asbestvrij maken van woningen). 

Zodat bewoners er ook in de toekomst zonder zorgen en met veel plezier kunnen blijven wonen. Wij 

hebben veel divers bezit van diverse bouwstijlen uit diverse bouwjaren, waarbij we kunnen 

experimenteren met verschillende versterkingsmaatregelen en deze snel en breed uit kunnen rollen 

over de rest van het bezit in het gebied.  

 

We denken hierbij aan een aanpak die te vergelijken is met de Stroomversnelling, waarbij huizen door 

middel van het plaatsen van een schil om het huis naast energiebesparing, ook extra versteviging 

krijgen. We spreken de wens uit dat de minister van Economische Zaken en het CVW deze manier van 

werken zouden willen ondersteunen en hiervoor ook financiering beschikbaar willen stellen, ook voor 

corporaties die niet bij de Stroomversnelling zijn aangesloten. 

 

Financiële gevolgen  

Deze proactieve acties hebben uiteraard gevolgen voor de financiële positie van corporaties. 

Zij zullen door deze ontwikkelingen hun planning behoorlijk overhoop moeten halen. Dit heeft 

consequenties voor de financiering. Corporaties kunnen daardoor met kasstroomproblemen te maken 

krijgen. 

Ook zullen het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

(WSW) zien dat de realisatie van betrokken corporaties er anders uit zal zien dan in de huidige 

meerjarenplanning weergegeven. Aedes en de Groningse corporaties gaan binnenkort met beide 

partijen in gesprek om te bekijken of en hoe we dit in goede banen kunnen leiden en kunnen 

voorkomen dat er negatieve beoordelingen komen of de leningscapaciteit voor betrokken corporaties 

vermindert. 

 

Vergoedingsregelingen  

Er is een aantal vergoedingsregelingen, maar deze zijn lang niet altijd voldoende. Te denken valt aan 

de kosten die extra arbeidskosten, het opleiden van deskundigen op het gebied van scheurvorming en 

de inhuur van constructeurs met zich meebrengen. Wij vragen hier aandacht en een oplossing voor, en 

stellen voor samen met het CVW aan de slag te gaan om capaciteit op te bouwen en te beginnen met 

het nemen van versterkende maatregelen. 
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Nieuwbouw aardbevingsbestendig  

De eerste inschattingen van constructeurs zijn dat het ca. 10-25 procent extra kost om nieuwbouw 

aardbevingsbestendig te maken, terwijl de woning niet navenant in waarde stijgt. Als er strengere 

versterkingsregels voor nieuwbouw gaan gelden, komen nieuwbouwplannen onder druk te staan. 

Immers, een corporatie zal zijn geplande toekomstige investeringen vanuit financieel oogpunt moeten 

gaan heroverwegen als hij niet wordt gecompenseerd voor de extra kosten die aardbevingsbestendig 

bouwen met zich meebrengt. Dit kan gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van woningen in de 

regio en de leefbaarheid. 

Ook voor lopende projecten betekent dit overigens extra onzekerheid, waardoor het investeringstempo 

vertraagt, zeker in de omstreden gebieden. Aedes is daarom benieuwd naar de uitwerking van de 

toezeggingen van de minister ten aanzien van Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Groningen-

Stad. Wij pleiten voor blijvend, periodiek onderzoek naar de omvang van het gebied waar de 

aardbevingen zich voordoen. Effecten en mogelijke schade die in een gebied optreden dat nu nog niet 

is aangemerkt als aardbevingsgebied dient meegenomen te worden en schadevergoeding/compensatie 

moet in voorkomende gevallen ook daar gegarandeerd zijn." 

 

Nationale Praktijk Richtlijn 

De Nationale Praktijk Richtlijn, die in februari wordt opgeleverd, dient adequaat, robuust en 

toekomstbestendig te zijn. De richtlijn dient normen te bevatten die ook over tien jaar nog gebruikt 

kunnen worden, zodat de regels op basis waarvan in 2015 versterkingsmaatregelen worden genomen, 

ook in 2035 nog als maatstaf gelden. 

 

Laagbouw en hoogbouw  

Het is van belang naast versterkingsmaatregelen op laagbouw, ook versterkingsmaatregelen op 

hoogbouw te ontwikkelen. Er zijn al voorbeelden van scheurvorming in flats van bijvoorbeeld Acantus 

in Delfzijl. De effecten van de bevingen op hoogbouw dienen met prioriteit en op korte termijn te 

worden onderzocht. De gevolgen van een aanzienlijke beving op hoogbouw, die vooral in verstedelijkte 

gebieden voorkomt, zijn voorstelbaar fors en kunnen in potentie rampzalig zijn. We zouden dan ook 

graag zien dat de hoogbouw met prioriteit wordt meegenomen in het vaststellen van 

versterkingsmaatregelen. 

 

Waardedaling en compensatieregeling voor woningcorporaties 

Een ander probleem voor corporaties doet zich voor door de waardedaling van woningen. Dit komt op 

termijn tot uitdrukking in de financiële positie en de mogelijkheid die corporaties hebben te investeren 

dan wel financiering aan te trekken. 

De huidige compensatieregeling is beperkt, geldt alleen voor particulieren en wordt (pas) uitgekeerd 

bij verkoop. Voor corporaties moet dus een andere regeling komen en deze moet gaan gelden voor het 

hele aardbevingsgebied. 

 

Daarnaast erkent de NAM nog steeds niet de waardedaling en moeten corporaties een rechtszaak 

aanspannen om hier een uitspraak over te krijgen. De NAM heeft in enkele gevallen al wel een 

compensatie uitgekeerd, maar dat is volgens eigen zeggen uit coulance. De hoogte van deze uitkering 

was vervolgens maar een fractie van de werkelijke waardedaling (5-7 procent waardedaling als gevolg 

van aardbevingen, nog los van waardedaling door krimp) die door de taxateurs uit het gebied is 

ingeschat. 
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Procedure moet beter  

De procedure van schademelding, inspectie, herstel en vergoeding laat ons inziens te wensen over. 

Dit vraagt veel van onze huurders en ook van onze mensen. 

 

Twee voorbeelden: 

1. Farmsum, een wijk met vergelijkbare eengezinswoningen waar veel scheurvorming optreedt. 

Alle ruim honderd woningen zijn aangemeld bij de NAM en zijn getaxeerd. Opvallend is het 

verschil in de resultaten. Waar een scheur in de ene woning gelabeld staat als “aardbeving 

gerelateerd”, is dezelfde scheurvorming enkele huizen verder “niet aardbeving gerelateerd”. 

Omdat alle ruim honderd woningen zijn getaxeerd kunnen we constateren dat de taxaties 

niet eenduidig zijn. Verschillende taxateurs komen dus tot verschillende conclusies. Dat is zeer 

onwenselijk. 

2. Delfzijl, flats uit de jaren ´60 en ´70 van 11 en 13 woonlagen hoog, met gemiddeld honderd 

woningen per flat. Deze flats, waarvan één midden in het winkelcentrum van Delfzijl, zijn niet 

aardbevingsbestendig gebouwd. We maken ons zorgen over de veiligheid van onze bewoners 

en de directe omgeving. In de eerste helft van 2014 heeft een onderzoeksteam deze flats 

onderzocht. We hebben nu bijna een jaar later nog steeds geen terugkoppeling gehad, terwijl 

er duidelijk sprake is van scheurvorming in de gebouwen. Onze zorgen zijn niet minder. Dit 

proces duurt veel te lang. 

 

Tot slot 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben of nadere informatie willen, neemt u dan 

contact op met Richard Bos op 06-51926072, r.bos@aedes.nl, of Anne-Marie Frissen op 06-10927054, 

a.frissen@aedes.nl .  

 

Met vriendelijke groet, 

Aedes vereniging van woningcorporaties 

 

 

 

 

 

ir. M.A.E. Calon 

voorzitter 
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