Zie ook nota van toelichting
3. Regeldruk
Dit besluit heeft gevolgen voor de regeldruk voor burgers en bedrijven. Er is sprake van eenmalige
kennisnamekosten voor eigenaren van gebouwen. Daarnaast is het de verwachting dat de
regeldrukkosten in het proces van schadeafhandeling en versterken als gevolg van de geboden
mogelijkheden in dit besluit afnemen, omdat er mogelijkheden worden gecreëerd waarin schade en
versterking in één keer kunnen worden aangepakt.
Het is lastig in te schatten om hoeveel burgers en bedrijven het precies gaat die daadwerkelijk
eigenaar zijn van de gebouwen binnen het Groningse bevingsgebied. Om toch een (ruwe) indicatie
te kunnen geven van de verwachte kennisnamekosten en regeldrukreductie, worden enkele
aannames gedaan. Uit de recente evaluatie van het IMG en de NCG naar hun samenwerking 1 blijkt
dat de NCG ongeveer 26.800 gebouwen in haar bestand heeft. Daarnaast zijn er ruim 3.000
MKB’ers actief. Indien er van een scenario wordt uitgegaan dat ieder gebouw dat binnen het gebied
valt het eigendom is van een burger of bedrijf, zou het gaan om 23.800 burgers.
De totale regeldrukreductie hangt deels af van de mate waarin eigenaren van gebouwen gebruik
zullen maken van de geboden mogelijkheden in dit besluit. Voor het berekenen van de
regeldrukkosten is het van belang een inschatting te maken van het aantal gevallen waar sprake is
van samenloop. Niet voor alle 26.800 gebouwen in het bestand van de NCG zal samenloop
voorkomen. Bovendien zullen niet alle eigenaren waar sprake is van samenloop kiezen voor de
geboden mogelijkheden in dit besluit. Deze aantallen zijn echter niet vooraf vast te stellen. Daarom
wordt in de hiernavolgende berekeningen uitgegaan van het maximale aantal. Let wel, ook dit is
een voorzichtige inschatting. Het aantal gebouwen in het bestand van de NCG verandert door de
tijd, doordat bijvoorbeeld gebouwen veilig worden verklaard. Afgaande op bovenstaande zou dit
besluit regeldrukeffecten hebben op 23.800 burgers en 3.000 bedrijven.
Een MKB’er in het gebied die eigenaar is van een bedrijfsgebouw dat schade heeft en in een
gemeentelijk programma is opgenomen neemt dezelfde positie in als een eigenaar van een regulier
gebouw met schade en versterking. Eigenaren van bedrijfsbouwen kunnen dus gebruiken maken
van dezelfde ondersteuning die met dit besluit wordt geregeld als eigenaren van reguliere
gebouwen. Dat betekent dat MKB’ers toegang heeft tot voorlichting en begeleiding via het
gezamenlijk bezoekadres van het IMG en de NCG en de coördinator. Vanwege de beschikbare
ondersteuning en dat de regeldrukeffecten als gevolg van dit besluit beperkt zullen zijn, is er geen
aanvullende MKB-toets uitgevoerd.
Eén van de uitgangspunten bij dit besluit is dat de eigenaar centraal staat. Dit besluit heeft als doel
een eigenaar van een gebouw met schade en versterking te ondersteunen, processen te
versnellen, en zo veel als mogelijk integrale oplossingen te bieden. Met oplossingen zoals één
bezoekadres en één coördinator heeft een eigenaar die te maken heeft met samenloop toegang tot
voorlichting en begeleiding. Vanwege deze ondersteuning en de verwachting dat de
regeldrukeffecten beperkt zullen zijn, is er geen doenvermogenstoets uitgevoerd.
3.1

Kennisnamekosten

Voordat een bedrijf of burger weet wat de gevolgen zijn die voortvloeien uit dit besluit moet men
kennisnemen van dit besluit. Dit zijn de kennisnamekosten. De verwachte tijdsbesteding voor het
doorgronden van dit besluit wordt geschat op 0,5 uur voor zowel burgers als bedrijven.
Uitgaande van 3.000 ondernemers en een standaarduurtarief van €54,- zoals opgenomen in het
Handboek Meting Regeldrukkosten, zouden de totale eenmalige kennisnamekosten voor
ondernemers uitkomen op €81.000,-. Voor grofweg 23.800 burgers komen de totale eenmalige
kennisnamekosten bij een standaarduurtarief van €15,- uit op €178.500,-.
3.2
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Reductie van regeldrukkosten
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3.2.1 Als gevolg van toegang hebben tot één bezoekadres
Het samenvoegen in een vijftal gemeenten van de steunpunten van het IMG en de
versterkingspunten van de NCG tot gezamenlijke fysieke locaties zal het aantal reisbewegingen van
gebouweigenaren in die gemeenten beperken. Ook zullen eigenaren met vragen over schade en
versterking efficiënter geholpen worden, omdat alle informatie op één plek beschikbaar is. Hoeveel
reistijd en verblijftijd met één bezoekadres worden bespaard, is echter niet te bepalen. De
informatiebehoefte is sterk afhankelijk van het punt in het schade- en versterkingsproces waarin
een eigenaar zich bevind en daarmee per situatie verschillend.
3.2.2 Als gevolg van gecoördineerde behandeling bij samenloop
In de memorie van toelichting bij de wet 2 is een voorzichtige inschatting gemaakt van de
verwachte regeldruk voor schademeldingen op basis van de werkwijze van de toenmalige Tijdelijke
Commissie. De inschatting daarbij was dat burgers maximaal rond de 9,62 uur kwijt zouden zijn
aan administratieve lasten. Voor het MKB werd de tijdsbesteding ingeschat op maximaal 11,5 uur.
In de memorie van toelichting bij de wet Versterken 3 is een schatting gemaakt van de verwachte
regeldruk op basis van de werkwijze van de NCG. De inschatting was dat, afhankelijk van de mate
waarin in eigenaar er voor kiest om zelf veel te doen en aanvullende wensen mee te nemen, een
eigenaar minimaal 8 uur en maximaal 25 uur kwijt is. Dit betreft kennisnemingskosten van wet- en
regelgeving, besluiten en programma’s van aanpak. Voor bedrijven is eenzelfde inschatting
gemaakt.
Een eigenaar die te maken heeft met beide processen zal zonder coördinatie grofweg maximaal
34,62 uur kwijt zijn aan administratieve lasten. Voor een MKB’er geldt een maximum van 36,5 uur.
Een gecoördineerde behandeling zal leiden tot een gedeeltelijke reductie van administratieve
lasten, omdat de coördinator de eigenaar efficiënter kan begeleiden. Geschat wordt dat met een
gecoördineerde behandeling 25% kan worden bespaard in tijd.
Door de behandeling van schade en versterking gecoördineerd op te pakken is de verwachting dat
dit zal leiden tot een reductie van 8,66 uur voor eigenaren en een reductie van 9,13 uur voor het
MKB. Voor grofweg 23.800 burgers leidt dit tot een regeldrukreductie van €3.092,- en voor de ruim
3.000 bedrijven tot een reductie van €1.479,-.
3.2.3 Als gevolg van een totaalopname
Wanneer een eigenaar of MKB’er een schadeaanvraag in dient bij het IMG, zal het IMG een schadeexpert inschakelen om de gemelde schade op te nemen. De opname van deze schade is afhankelijk
van de omvang en vorm van de geleden schade, en de omvang van het gebouw. Gemiddeld
genomen duurt een schade-opname een dagdeel. Een eigenaar ontvangt van het IMG een
vergoeding voor het thuisblijven tijdens de schade-opname.
Voor de versterkingsoperatie geldt dat een gebouw opgenomen dient te worden door een
bouwkundige die een inspectie uitvoert. De duur van een versterkingsopname zijn daarbij
afhankelijk van de omvang, constructie en type woning. Gemiddeld genomen duurt een
versterkingsopname een dagdeel.
De totaalopname van een gebouw leidt ten dele tot een reductie van de administratieve lasten. De
eigenaar dient nog steeds kennis te nemen van de opname van de schade en de opname van de
versterking. Daarnaast betekent de opname van schade gelijktijdig met de versterking niet dat
beiden opnames volledig uitwisselbaar zijn. Met een totaalopname wordt een eigenaar met name
geholpen doordat hij slechts op één moment hoeft thuis te blijven. Geschat wordt dat een
totaalopname leidt tot een reductie van 25% in administratieve lasten, oftewel 2 uur.
Een totaalopname kan alleen worden gedaan als er nog geen opname voor schade en versterking is
geweest. Er zijn 6.078 adressen 4 in de werkvoorraad van de NCG waar nog geen
versterkingsopname is gedaan. Op deze adressen heeft een eigenaar de mogelijkheid om te kiezen
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voor een totaalopname. Als ongeveer 11% hiervan gebouwen van MKB’ers betreft, dan zou dit
gaan om 5.409 burgers en 669 bedrijven. Dit komt neer op een regeldrukreductie van €162.270,voor burgers en €72.252,- voor bedrijven.
3.2.4

Reductie regeldrukkosten als gevolg van de integrale uitvoering schadeherstel en
versterking
De bandbreedte van de regeldrukeffecten van het integraal laten uitvoeren van schadeherstel en
versterking is sterk afhankelijk van de situatie, de mate van versterking en schadeherstel en de
aanvullende wensen van de eigenaar. Het aantal uren dat met de integrale uitvoering kan worden
bespaard, is daardoor slecht in te schatten.

