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☐   Nationaal Coördinator Groningen (NCG) 
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☒  Voorzitter 
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1 Opening en vaststelling agenda 

•  opent de vergadering. Hij benadrukt het belang van de revisie van NPR

9998. Het tijdselement is belangrijk. Eenduidige aansturing en eenduidigheid naar de markt is

essentieel.

•  geeft aan dat zij toezichthouder zijn over het systeem en dat er

•

over hun rol geen verwarring mag ontstaan. Voor SodM is het belangrijk dat er geen 
interpretatieverschillen zijn en dat NPR 9998 handhaafbaar is. SodM is bereid om op 
bepaalde momenten mee te kijken met de NPR.

2 Voorstelronde 

• Aangezien er nieuwe mensen aan tafel zitten, stellen de aanwezigen zich aan elkaar voor.

•                                       is de nieuwe secretaris van de Regiegroep.  blijft de

algehele projectleider voor het project en zal als back-up secretaris optreden. Daarnaast is

 secretaris van de Werkgroep Aardbevingen. 

3 Vaststellen verslag 16 december 2019 

• Het verslag wordt vastgesteld.

• Er zijn verder geen opmerkingen.

4 Toelichting NEN 

•  geeft een toelichting op de aangepaste indicatieve planning (zie

hieronder). In juli 2019 is een planning opgesteld. Deze planning is toegelicht in het overleg

van de Regiegroep op 16 december 2019. Op 8 januari 2020 is er een reflectiebijeenkomst

geweest met de directeur-generaal Bestuur en Wonen van het ministerie van BZK ( 
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). Tijdens deze bijeenkomst is aangegeven dat het goed zou zijn als er al eerder 

informatie wordt opgeleverd. Er is voorgesteld om een tweefase structuur in te richten.  

Het voornemen is daarom om in juli 2020 een wijzigingsblad bij NPR 9998 te publiceren voor 

delen van module 1 ‘uit het vlak gedrag van wanden’ en de update van de webtool te 

publiceren. Een nieuwe versie van NPR 9998 wordt begin januari 2021 gepubliceerd met 

daarin het resultaat van alle modules. 

•  geeft aan dat het belangrijk is dat er een evenwichtige

stakeholdervertegenwoordiging is in de Regiegroep. Dit is de reden dat er nieuwe mensen

aan tafel zitten. Er staat nog een uitnodiging uit naar Vereniging Eigen Huis en

VNconstructeurs. Mocht de Regiegroep nog bepaalde belanghebbende partijen missen in de

Regiegroep, dan hoort NEN dat graag. 

5 Toelichting ministerie van BZK 

• benadrukt het belang van de Regiegroep. Het is belangrijk dat er aan de

slag wordt gegaan met de revisie en dat daarbij rekening wordt gehouden met de ambitieuze

planning. De betrokkenheid vanuit de directeur-generaal Bestuur en Wonen van BZK wordt

gewaardeerd. 

6 Afstemmen Plannen van Aanpak 
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Module 1 ‘uit het vlak gedrag van wanden’ 

o De Werkgroep ziet deze module als de meest belangrijke van de hele revisie. Het kan een

grote invloed hebben op het aantal te versterken woningen. Het voornemen is om juli 2020

een wijzigingsblad te publiceren. Later het jaar kunnen nog verdere verfijningen worden

doorgevoerd. De belangrijkste stap moet in juni gemaakt zijn. De planning lijkt haalbaar.

o Er is een studie beschikbaar van het Eucentre in Pavia, Italië. In de praktijk werd al

gewerkt met deze studie. De studie moet alleen nog worden toegesneden op de

Nederlandse situatie.

o  geeft aan dat het PVA volgende week wordt behandeld in de

Werkgroep Aardbevingen. Mochten er wijzigingen worden doorgevoerd in het PVA, dan

wordt de Regiegroep hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en wordt het akkoord

gevraagd. 
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7 Planning vergaderingen 2020 

•  geeft aan dat NEN een jaarplanning maakt, waarbij de vergaderingen

van de Werkgroep vóór de Regiegroep zullen worden gepland. De volgende vergadering van

de Regiegroep wordt medio maart gepland. De leden ontvangen hiervoor een agendaverzoek.

Er wordt aangegeven dat het de voorkeur heeft om van 13.00 – 15.00 uur te vergaderen. NEN

zal hier zoveel mogelijk rekening mee houden. 

8 Rondvraag en sluiting 

•  bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 12.15

uur. 

Actiepunten 
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