Integraal afwegingskader bij de AMvB over de afstemming tussen de uitvoering van de
versterking en de vergoeding van schade
1. Wat is de aanleiding?

Op 10 maart 2021 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het
wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband
met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen
(Kamerstukken 35603; hierna: wetsvoorstel Versterken). Met deze
wijziging wordt de versterkingsoperatie in Groningen
publiekrechtelijk vastgelegd. De Tweede Kamer heeft bij de
behandeling van deze wetswijziging expliciet aandacht gevraagd
voor de samenwerking tussen de Nationaal Coördinator Groningen
(hierna: NCG) en het Instituut Mijnbouwschade Groningen (hierna:
IMG).
In het wetsvoorstel Versterken is een artikel opgenomen dat bepaalt
dat het IMG en de NCG de plicht hebben tot afstemming en
samenwerking, en dat indien de eigenaar van een gebouw dat wenst
de vergoeding van schade en versterking van zijn gebouw in
samenhang worden behandeld. Hiertoe krijgt de eigenaar van een
gebouw de keuze om de vergoeding van de schade en de versterking
van zijn gebouw te laten coördineren door het IMG of de NCG. In het
wetsvoorstel Versterken is verder opgenomen dat regels aangaande
de samenwerking tussen het IMG en de NCG moeten worden gesteld
per algemene maatregel van bestuur (hierna: AMvB).

2. Wie zijn betrokken?

Deze AMvB richt zich primair op de uitvoerende organisaties van de
Tijdelijke wet Groningen, namelijk het IMG en de NCG. Middels deze
AMvB worden regels gesteld aan de wijze waarop deze twee
organisaties gezamenlijk uitvoering geven aan hun wettelijke taken.
Daarnaast is deze AMvB van belang voor eigenaren van de
gebouwen in Groningen, die op basis van de Tijdelijke wet Groningen
te maken hebben met schade en wier woning niet aan de
veiligheidsnorm voldoet.
In de AMvB zijn de aanwijzingen van de Tweede Kamer, regionale
overheden en de maatschappelijke organisaties betrokken.

3. Wat is het probleem?

Door de gaswinning uit het Groningenveld ontstaan aardbevingen
met ingrijpende gevolgen voor de bewoners van Groningen. In het
aardbevingsgebied kunnen deze aardbevingen leiden tot onveilige
gebouwen en tot schade aan gebouwen. Met de Tijdelijke wet
Groningen en de wet Versterken zijn/worden het IMG en de NCG
verantwoordelijk gemaakt voor respectievelijk de afhandeling van
schade en de versterking van gebouwen. Bij een gebouw kan er
echter zowel een schadeafhandelingstraject als een
versterkingstraject spelen (samenloop). Dit betreffen twee
verschillende en gescheiden trajecten waarvan de eigenaar op basis
van de Tijdelijke wet Groningen de keuze heeft om de samenloop
gecoördineerd te laten behandelen. Dit vraagt om samenwerking en
afstemming tussen het IMG en de NCG. Om een eigenaar van een
gebouw met samenloop duidelijkheid te geven en inzichtelijk te
maken wat hij kan verwachten, is het noodzakelijk regels te stellen
aan deze samenwerking.

4. Wat is het doel?

Het doel is eigenaren van gebouwen met samenloop te
ondersteunen en oplossingen te bieden. Ondersteuning wordt
geboden door informatie van het IMG en de NCG op gezamenlijke
locaties aan te bieden. Daarnaast kan een eigenaar met samenloop
kiezen voor een gecoördineerde behandeling. Daarbij wordt een
eigenaar ondersteund door één aanspreekpunt en worden de
verschillende trajecten die spelen rondom zijn gebouw inzichtelijk
gemaakt in een informatiedocument. Ook worden eigenaren op

verschillende momenten keuzes geboden om de afhandeling van hun
schadeaanvraag en de versterking samen te nemen, zoals in de
opname fase of in de uitvoering.
Hiertoe is het noodzakelijk dat het IMG en de NCG samenwerken,
hun trajecten op elkaar afstemmen en informatie met elkaar
uitwisselen.
5. Wat rechtvaardigt
overheidsinterventie?

De schadeafhandeling en de uitvoering van de versterking zijn
trajecten die publiekrechtelijk zijn/worden ingekaderd in de Tijdelijke
wet Groningen. De Minister van Economische Zaken en Klimaat en
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zijn
verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de wet. Onderdeel
van de wet, door de Tweede Kamer bij amendement ingevoegd, is
dat per AMvB regels worden gesteld over de samenwerking tussen
het IMG en de NCG. Met deze AMvB wordt gehoor gegeven aan het
signaal dat de eigenaren behoefte hebben aan een integrale aanpak.
Door regels te stellen aan de samenwerking middels een AMvB
nemen de ministers daarvoor verantwoordelijkheid.

6. Wat is het beste
instrument?

Met een AMvB kunnen duidelijke kaders en normen worden gesteld
voor de samenwerking tussen het IMG en de NCG. Daarnaast is het
middel van een AMvB per wet bepaald.

7. Wat zijn de
(neven)gevolgen voor
burgers, bedrijven,
overheid en milieu?

Met de regels die in deze AMvB worden gesteld, worden enerzijds
bestaande samenwerkingsafspraken tussen het IMG en de NCG
vastgelegd, en anderzijds verbeterpunten en nieuwe regels
geïntroduceerd. Voor het IMG en de NCG betekent dit dat ze, in het
geval van samenloop, werkprocessen nader afstemmen teneinde een
integrale oplossing voor de bewoner met samenloop te kunnen
bieden. Dit vraagt aanpassingen in de bedrijfsvoering van beide
organisaties, wat kan leiden tot aanvullende apparaatskosten.
Door het stellen van kaders en normen middels deze AMvB weet een
eigenaar van een gebouw met zowel een schadetraject als een
versterkingstraject waar hij wanneer aan toe is en wat hij van het
IMG en de NCG aangaande de samenwerking kan verwachten.
Eigenaren worden hiermee ontlast, zowel in tijd als in
administratieve lasten.

