
Staatstoezicht op de Mijnen 
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

De Minister van Economische Zaken en Klimaat 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG

Datum 11 februari 2019
Betreft Advies over te gebruiken belasting bij de beoordelingen i.h.k.v. 

NPR:2018

Staatstoezicht op de Mijnen
Bezoekadres
Henri Faasdreef 312 
2492 JP Den Haag
Postadres
Postbus 24037 
2490 AA Den Haag
T 070 379 8400 (algemeen)
F 070 379 8455 (algemeen)
sodm@minez.nl
www.sodm.nl

Ons kenmerk 
Uw kenmerk

Excellentie, Bijiage(n)

Met deze brief wil ik u adviseren over de seismische belasting die gebruikt 
moeten worden bij de beoordeling van gebouwen met de NPR:2018 zolang er nog 
geen officieel besluit is genomen over de actualisatie van de seismische belasting 
die in de Nationale Praktijk Richtlijn (hierna: NPR) wordt gebruikt op basis van het 
advies van de NEN.

In maart 2018 heeft u besloten de gaswinning de komende jaren steeds verder te 
gaan afbouwen. Met de afbouw van de gaswinning, neemt de veiligheid in 
Groningen toe. In het verlengde hiervan heeft u besloten om het 
versterkingsprogramma te heroverwegen. In juli 2018 hebben Staatstoezicht op 
de Mijnen (hierna SodM) en de Mijnraad u geadviseerd over de omvang en aanpak 
van de versterking. De Nationaal Coördinator Groningen (hierna: NCG) heeft op 
basis hiervan op uw verzoek een plan van aanpak opgesteld waarin deze 
adviezen zijn verwerkt. Inmiddels is dit plan op gemeente niveau verder 
uitgewerkt in lokale plannen van aanpak.

Voor de beoordeling van het risico van individuele gebouwen is de NPR 
ontwikkeld. Naast de sterkte van een gebouw maakt de NPR gebruik van een 
seismische belasting: de krachten tijdens een aardbeving waaraan een gebouw 
kan worden blootgesteld. De NEN adviseert u over de in de NPR te gebruiken 
belasting. Dit advies wordt in de loop van 2019 verwacht.

Het is van groot belang dat voortvarend met het versterkingsprogramma 
(opname, beoordeling en uitvoering) wordt begonnen. Het is ook van groot belang 
dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de meest recente inzichten. In 2018 is de 
NPR op het gebied van de sterkte van gebouwen geactualiseerd. Echter, tot op 
heden heeft de NEN u nog niet over een actualisatie van de belasting geadviseerd.
In afwachting van dit advies van de NEN adviseer ik u de beoordelingen voorlopig 
te laten uitvoeren met de seismische belasting die:

• Is beschreven in het KNMI rapport 'Seismic hazard assessment for 
production scenario's in Groningen' (van 19 juni 2018) voor het 
afbouwscenario met een gemiddelde winter;

• De berekeningen te laten uitvoeren voor het niveau van seismiciteit in 
zowel het huidige tijdvak (tl: 2018-2020) als het eerst volgende tijdvak (t2: 
2020-2023).
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Een aantal gemeentes heeft haar lokale versterkingsplannen klaar. Hierin staan 
ook woningen die reeds geïnspecteerd zijn. Deze woningen wachten op een 
doorrekening vanuit de NPR:2018 zodat de NCG een nieuwe beoordeling over de 
benodigde versterking kan worden maken. De wijze waarop woningen volgens 
NPR:2018 beoordeeld moet worden, wacht nog op een advies van NEN. Zolang 
NEN nog geen advies heeft uitgebracht over het te volgen tijdvak van de 
beoordeling, adviseren wij u beide tijdvakken te laten doorrekenen voor de 
versterking. Zo kan de NCG voortvarend van start met het uitvoeren van de 
versterking op het moment dat er een besluit volgt over het te volgen tijdvak voor 
de beoordeling.

Bijkomend voordeel is dat bewoners zo niet alleen inzicht krijgen of hun woning 
aan de veiligheidsnorm voldoet, maar mogelijk ook hoelang deze niet aan de 
norm voldoet. Dat kan belangrijke informatie zijn in de keuze voor een bewoner 
om zijn woning te laten versterken, en in welke mate.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Ur. Kockelkoren
Inspecteur-generaal der Mijnen
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