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Uitgangspunten 
dorpshuizen 
programma in 2016.  

› Voor het inspectie- en versterkingsprogramma 
van dorpsaccommodaties gelden de volgende 
uitgangspunten:

› Dorpsaccommodaties die zich binnen de 0,3 
PGA-contour (KNMI-kaart oktober 2015) van het 
aardbevingsgebied bevinden, kunnen in 2016 
worden geïnspecteerd. Op basis van deze 
inspecties wordt berekend of het gebouw moet 
worden versterkt. Deze inspectie en 
berekeningen vinden plaats zodra een 
dorpsaccommodatie binnen de 0,3 PGA-contour 
een plan indient bij het programma EDEDD. Als 
uit de eerste berekeningen blijkt dat versterking 
nodig is, dan wordt een tweede berekening 
gedaan om te bepalen wat er moet gebeuren om 
het gebouw aardbevingsbestendig te maken. Dit 
leidt tot een versterkingsadvies. De NCG 
bespreekt dit advies met de beheerder/eigenaar 
en bepaalt vervolgens wanneer het gebouw kan 
worden versterkt.

› Dorpsaccommodaties die zich tussen de 0,3 en 
0,2 PGA-contouren (KNMI-kaart oktober 2015) 
van het aardbevingsgebied bevinden, worden in 
eerste instantie alleen geïnspecteerd. Alleen als 
er sprake is van een acuut onveilige situatie, 
wordt bekeken wat er moet gebeuren om het 
gebouw veiliger te maken.  

› Dorpsaccommodaties die zich buiten de 0,2 
PGA-contour (KNMI-kaart oktober 2015) van het 
aardbevingsgebied bevinden, worden niet op 
korte termijn geïnspecteerd.
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Scope Dorpshuizen binnen de 0.3 contouren. 
In totaal 20 dorpshuizen die in het bouwkundig 
versterking traject zitten of zijn opgeleverd.    



Datum 15-01-2020

Stand werkzaamheden programma fase, VO/ DO fase, uitvoering en oplevering. 5

Scope dorpshuizen binnen de 0,3 PGA contouren. 

Gemeente Dorpshuis Plaats Status Opgeleverde Dorpshuizen 

datum dorpshuizen in uitvoering in 

15-1-2020 2018-2019 2020 incl. VOK

Groningen Dorsphuis Woltersum Woltersum Opgeleverd, oktober 2018 1

Loppersum Dorpshuis 't Zandt t Zandt In gesprek gemeente / NAM  ivm verhuizing

Midden Groningen Dorpshuis de Pompel te Overschild Overschild NPR 2018 opnieuw doorrekenen

Groningen Stichting Dorpshuis 't Holt te Ten Post Ten Post VOK ( afkoop), in gesprek gemeente Groningen

Groningen Dorsphuis Garmerwolde Garmerwolde VOK, in uitvoering, oplevering voorjaar 2020. 1

loppersum Dorpshuis Wirdum Wirdum DO fase, uitvoering zomer 2020. 1

Hogeland Dorpshuis 't Klokhoes Zandeweer VOK, uitvoering zomer 2020. 1

Loppersum Dorpshuis 't Moarhoes Westerwijtwerd  DO fase, uitvoering zomer 2020. 1

Loppersum Dorpshuis Huizinge Huizinge DO fase, uitvoering zomer 2020. 1

loppersum Dorpshuis Zeerijp Zeerijp Programma fase, Optie sloop/ nieuwbouw. 

Midden Groningen Versterken Kerk gebouw Siddeburen VOK, in uitvoering, oplevering voorjaar 2020. 1

Versterken zalen centrum Siddeburen VOK, in uitvoering, oplevering voorjaar 2020. 1

Loppersum Vereningsgsgebouw Moarstee Stedum Uitvoering in overleg met bestuur in 2020. 1

Loppersum Dorphuis Garsthuizen Gasthuizen NPR 2018 opnieuw doorrekenen

Loppersum Dorpshuis De Schans Eenum DO fase, uitvoering zomer 2020. 1

Loppersum Dorpshuis Garrelsweer Garrelsweer DO fase, uitvoering voorjaar 2020. 1

Loppersum Ons Dorpshuis Westeremden Westeremden VOK (afkoop) uitvoering 2020. 1

Loppersum Dorpshuis Loppersum Loppersum Programma fase. 

Groningen t Proathoeske  Lellens Lellens Opgeleverd, oktober 2019. 1

Appingedam Dorpshuis Westerdraai Appingedam programma fase

Midden Groningen Dorpshuis Peter en Lenie Steendam VOK (afkoop) uitvoering 2020. 1

Totaal 2 12



Nieuw beleid maken 
voor de dorpshuizen 
binnen de 0,2 en 0,3 

PGA contouren. 

15-01-2020
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• Dorpsaccommodaties die zich tussen de 0,3 
en 0,2 PGA-contouren (KNMI-kaart oktober 
2015) van het aardbevingsgebied bevinden, 
worden in eerste instantie alleen 
geïnspecteerd. Alleen als er sprake is van 
een acuut onveilige situatie, wordt bekeken 
wat er moet gebeuren om het gebouw 
veiliger te maken. 

• Er wordt in 2020 nieuw beleid  gemaakt hoe 
de NCG de dorpsaccommodaties 
bouwkundig wil gaan versterken. 

• Er zitten nu een aantal 
dorpsaccommodaties in het regionale 
versterking traject bij de NCG. 



Verandering van de 
organisatie van het 
CVW naar de NCG. 

› Verandering van privaat (NAM) naar 
publiek (NCG). 

› De versterking werkzaamheden moet 
aanbesteed worden bij nieuwe projecten. 

› De te volgen proces blijkt gelijk. 

› Het dorpshuizen programma wordt 
centraal aangestuurd. 

›

15-01-2020
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Variatie in aanpak 
versterking 
dorpshuizen. 

› Dorpshuizen die de verantwoordelijkheid 
krijgen over de uitvoering van hun eigen 
verbetermaatregelen maar niet over de 
versterkingsmaatregelen. 

› Dorpshuizen die de verantwoordelijkheid 
krijgen over de uitvoering van hun eigen 
verbetermaatregelen én de 
versterkingsmaatregelen. (Vast Stelling 
Overeenkomst).  

› Dorpshuizen waar gekozen wordt voor 
sloop/nieuwbouw en die de 
verantwoordelijkheid krijgen over de 
uitvoering van de nieuwbouw waarbij het 
versterkingsgeld beschikbaar gesteld wordt 
voor nieuwbouw. (Vast Stelling 
Overeenkomst).  

› Dorpshuizen waarbij een combinatie van 
bouwkundig versterken en nieuwbouw 
plaats vind. Waarbij het dorpshuis bestuur 
zelf opdrachtgever wordt. (Vast Stelling 
Overeenkomst).  

15-01-2020. 
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Vragen. 

15-01-2020
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