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11.40 uur 

VERGADERDATUM

14 juli 2020 

PLAATS

Online, via Teams 

Presentielijst 

☐ Vereniging Bouw & Woningtoezicht 

Ministerie van BZK 

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) 

NEN 

VN Constructeurs 

Ministerie van EZK 

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 

NEN 

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒ Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) 

NEN 

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) 

☐

☐

☐ Ministerie van BZK 

Voorzitter 

Voorzitter Werkgroep Aardbevingen 

☒

☒

☒ Ministerie van EZK 

Aedes ☐

☐ Bouwend Nederland 

☒ Ministerie van BZK 
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1 Opening en vaststelling agenda 

•  opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2 Mededelingen 

• ,                          ,                           , , en

hebben zich afgemeld voor de vergadering.

• Te gast zijn                          van het Ministerie van BZK en van NEN. 

3 Vaststellen verslag 11 juni 2020 

• Het verslag wordt vastgesteld.

• Er zijn verder geen opmerkingen.

• Actiepunt 4.1: Webtool is geagendeerd voor deze vergadering.

4 Toelichting NEN 

• geeft een toelichting op de afgelopen periode. De publicatie van de

update van de webtool en het wijzigingsblad Annex H is uitgesteld tot 1 augustus 2020, dit in

afstemming met het Ministerie van BZK. Op 1 juli 2020 is een persbericht hierover verstuurd.

Inmiddels heeft Taakgroep 1 de commentaren verwerkt in het concept wijzigingsblad. Het

concept wijzigingsblad is naar de Regiegroep en de Werkgroep verstuurd. Momenteel wordt

het document geredigeerd door de normredactie van NEN. Donderdag 16 juli 2020 staat

onder voorbehoud nog een vergadering van de Werkgroep Aardbevingen gepland indien er

nog inhoudelijke zaken besproken moeten worden.

• geeft aan dat er ruim 150 commentaren zijn ontvangen. Het commentaar is

zoveel mogelijk verwerkt in het wijzigingsblad. Commentaarindieners worden op de hoogte

gesteld van de verwerking van het commentaar. heeft de commentaren als

zeer waardevol ervaren en is tevreden over het eindresultaat. Er wordt niet verwacht dat er

nog fundamentele discussies moeten worden gevoerd.

• De publicatie van het wijzigingsblad is voorzien op 1 augustus 2020.                            geeft

aan dat de datum 1 september 2020 ook wordt genoemd.                           licht toe dat voor

NEN de opleveringsdatum 1 augustus 2020 is en dat ingenieursbureaus vanaf 1 september

2020 met het wijzigingsblad moeten kunnen gaan werken.  

5 Toelichting ministerie van BZK 

• geeft aan dat vanuit het ministerie van BZK geen bijzonderheden te melden zijn.

Belangrijk is nu dat er wordt toegewerkt naar de publicatie van het wijzigingsblad en de

update van de webtool op 1 augustus 2020.

• geeft aan dat het relevant is dat er een instructie gaat naar NCG dat er vanaf 1

september 2020 moet worden gewerkt met het wijzigingsblad en de update van de webtool.

• Eind augustus / begin september zal er een bestuurlijk overleg omtrent Groningen

plaatsvinden.
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6 Update vanuit Werkgroep 

Laatste versie concept wijzigingsblad 

•  heeft al een toelichting gegeven onder agendapunt 4. Er is verder niets

anders te melden. De Regiegroep heeft verder geen opmerkingen op het concept

wijzigingsblad. 
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9 Communicatie NPR 9998/webtool 

•   

                                                NEN stelt een persbericht op dat op

1 augustus wordt uitgestuurd met de aankondiging dat het wijzigingsblad en de geüpdatete 
webtool is gepubliceerd. 

10  Rondvraag en sluiting 

• De volgende vergadering zal online plaatsvinden op 9 september van 13.00 – 15.00 uur.

• Er zijn verder geen vragen.

•  sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun  bijdragen. 

Actiepunten 

Nr. Actie Wie Deadline 

5.1 

5.2 NEN 

Bijeenkomsten Regiegroep 

Datum Tijd Locatie 

Woensdag 9 september 2020 13.00 – 15.00 uur Online via Teams Meetings 

Donderdag 15 oktober 2020 13.00 – 15.00 uur NEN, Delft 

Donderdag 19 november 2020 13.00 – 15.00 uur NEN, Delft 




