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                                     DORP IN E IGEN HAND  
            DÉ  VERSTERKINGSAANPAK IN TJUCHEM EN STEENDAM  
 

(ofwel: VanOnderen in de praktijk) 

 

Steendam/Tjuchem, Midden-Groningen en VIIA slaan handen ineen! 

In Steendam en Tjuchem bestond al lang de wens om meer invloed te hebben op de 
versterkingsoperatie. Dit met een aanpak waarbij de bewoner echt centraal staat en er op 
dorpsniveau samengewerkt kan worden. Zo kunnen er dingen slim worden gecombineerd, is 
er steun aan en bij elkaar en kunnen koppelkansen – zoals bv. verduurzamen - beter worden 
benut. 
Binnen de gemeenschap Steendam/Tjuchem zijn er 150 (Steendam) en 129 (Tjuchem) 
woningen die op de nominatie staan om te worden versterkt. In het plan van aanpak van de 
gemeente Midden-Groningen, waar beide dorpen onder vallen, is al eerder voorgesorteerd 
op een gebiedsgerichte aanpak.  
  
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om tot zo’n optimale versterkingsaanpak voor beide 
dorpen te komen. De inzet vanuit bewoners is daarbij gericht geweest op maximale eigen - 
en gezamenlijke betrokkenheid, met zoveel mogelijk een ‘1-loket-proces’.  
Er is intensief overleg gevoerd met de gemeente, de provincie, de landelijke overheid en de 
NCG (Nationaal Coördinator Groningen). Dit heeft ertoe geleid dat ons plan is goedgekeurd 
en dat ook de financieringsafspraken zijn vastgelegd.   
 
De aanpak komt er kortgezegd op neer dat niet de NCG maar de bouwprofessionals van 
VIIA (samenwerkingsverband Royal HaskoningDHV en Visser & Smit Bouw) de bewoners 
gaan begeleiden en ondersteunen. Zij hebben veel ervaring op het gebied van de 
versterkingsaanpak (zie ook verderop in de toelichtende tekst). 
Bij het uitwerken van de versterkingsplannen zal er ook aandacht zijn voor mogelijke 
koppelkansen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en 
levensloopbestendigheid, maar ook voor het optimaal inpassen van eventuele toegevoegde 
eigen wensen van de bewoners. De mensen van VIIA beschikken over de juiste informatie 
van financieringsmogelijkheden hiervoor.  
Tijdens de uitvoering zal VIIA erop toezien dat de werkzaamheden volgens afspraak 
verlopen. Na afronding van de werkzaamheden krijgt de eigenaar een certificaat dat 
aantoont dat de woning volgens alle geldende normen is versterkt en dus veilig is. 
  
Wij zijn ervan overtuigd dat deze aanpak een enorme verbetering is ten opzichte van het 
versterkingsproces zoals dat tot dusver op andere plekken in het aardbevingsgebied is 
aangepakt. Het zou dus ook een voorbeeld kunnen worden voor de (toekomstige) 
versterkingsaanpak op andere plekken. 
 
Niet onbelangrijk is nog te melden dat deelname aan het dorpsproject volledig vrijwillig is. 
Gezien de overduidelijke meerwaarde van het gezamenlijke traject wordt ervan uitgegaan 
dat velen (zo niet allen) zullen meedoen. 
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Nog dit voorjaar wordt er begonnen met de eerste 6 woningen. Daarna worden steeds 
groepen van 25 woningen aangepakt/versterkt. Dit gebeurt op basis van de door NCG 
uitgebrachte versterkingsadviezen. Streven is om alle 279 woningen in het eerste kwartaal 
van 2023 te hebben afgerond, inclusief certificaat. 
 
Mei 2020, 
 
Dorpsvereniging Steendam (https://steendam.info/) 
 
Vereniging School- en Dorpsbelangen Tjuchem (https://www.tjuchem.net/) 
 
 
  

https://steendam.info/
https://www.tjuchem.net/
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Nadere toelichting “Dorp in Eigen Hand” (versterkingsaanpak Tjuchem en Steendam) 
 
Bewoners centraal 
De gemeenschap Steendam/Tjuchem is initiatiefrijk en ondernemend. De huidige aanpak 
van de versterking (voor zover die al tot stand is gekomen …) brengt alom veel frustratie 
teweeg bij bewoners, leidt tot versnippering en vaak tot ongelijke behandeling. Met name 
ook dat laatste leidt hier en daar tot twee-(of meer)deling binnen gemeenschappen.  
In Steendam en Tjuchem willen de bewoners het initiatief bij zichzelf kunnen houden en ook 
zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken in het belang van het dorp. Bovendien is met de nu 
voorgestelde aanpak de veiligheid van de inwoners eerder geborgd dan met de huidige 
stroperige aanpak. 
 
Vertrekpunten op de wensenlijst van beide dorpen waren (en zijn) dus: 
* bewoner centraal 
* regie in eigen hand 
* objectieve en professionele ontzorging van de bewoner via één loket 
* op dorpsniveau zoveel mogelijk gezamenlijk opereren 
* vrije keuze van architect en/of aannemer en installateur 
 
Vanuit die vertrekprincipes is contact gelegd met VIIA, een samenwerkingsverband tussen 
ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV en Visser & Smit Bouw (http://viiagroningen.nl/), 
gevestigd te Groningen. Binnen deze samenwerking worden de expertises op het gebied van 
programmamanagement, opname en beoordeling, ontwerp en uitvoering gecombineerd. De 
kracht van VIIA ligt in het naadloos afstemmen van de opnames op de inhoudelijke 
versterkingsadviezen en aansluitend op de versterkingsuitvoeringopgaven. VIIA kan dit 
binnen één onderneming van opname tot en met uitvoering ter hand nemen. Tevens is VIIA 
goed in staat om als programmamanager het totale proces aan te sturen, aangezien VIIA alle 
facetten van de versterkingsproblematiek overziet. De bewoners en de gemeente worden 
hierbij nauw betrokken. 
 

De gemeenschap Steendam/Tjuchem en VIIA hebben elkaar gevonden in hun ideeën over 
een snelle en effectieve aanpak van de versterking van hun woningen. Aan die voorgestane 
aanpak hebben ook de gemeente Midden-Groningen en de NCG meegewerkt, met een 
enthousiast akkoord ter afronding.   
Onze gezamenlijke aanpak zorgt voor een professionele aanpak, waarbij VIIA 
de verantwoordelijkheid neemt voor een transparant, eenduidig en betrouwbaar proces, 
waarin gewerkt wordt met gevalideerde aanpakken en een grote database aan kennis. VIIA 
gaat het proces zo effectief mogelijk aanpakken ten einde doorlooptijden te verkorten.  
Zo ontstaat er één loket waardoor er duidelijkheid is voor alle partijen, draagvlak in de 
gemeenschap en maximale effectiviteit van de inzet van middelen, en is er sprake van een 
ontzorgingstraject met doorlopend verantwoording en transparantie over de voortgang van 
het proces. Ter afronding en borging verstrekt VIIA een eindcertificaat op basis van de van 
kracht zijnde NPR-norm (Nationale Praktijkrichtlijn).  
 

PA RT IJE N Z IJN OVE RTU IGD  VAN  EEN SUC CESV OLLE  EN E FF ICIË NTE  AA NPA K ,  DIE  OOK   

GEBRU IKT  KA N W ORDEN  VOOR A NDE RE  KE RNE N!  
  

http://viiagroningen.nl/


4 van 5 
 

Wat kunnen eigenaren van VIIA verwachten: 
 

• Deskundig optreden als adviseur in het gehele proces; 
• Informatie over het procesverloop en hoe mogelijke aanpassingen t.a.v. versterking, 

verduurzaming en levensloopbestendigheid worden uitgevoerd; 
• Inzichtelijk maken van alle kosten; 
• Sturing op het efficiënt doorlopen van het proces en controle over de 

planning/doorlooptijd; 
• Borging dat eigenaren per fase zeggenschap hebben over de eventuele 

aanpassingen; 
• Advies bij contractvorming met aannemer; 
• Toezicht op correcte uitvoering van de werkzaamheden; 
• Zorgdragen voor goede oplevering; 
• Verantwoording vastleggen middels het uitgeven van een certificaat. 

  
 
Certificering 
 
Omdat VIIA van begin tot eind betrokken is bij het versterkingsproject is men goed in staat 
per versterkte woning een certificaat te verstrekken. Dit certificaat bestaat uit twee delen: 
VIIA neemt verantwoording voor de ontwerp-uitwerking vanaf het Versterkingsadvies (VA) 
t/m het Uitvoeringsontwerp (UO) en voor het houden van toezicht gedurende de uitvoering. 
Voor Steendam en Tjuchem vormt de NPR2018 hiervoor de richtlijn.  
De door de bewoner te kiezen aannemer dient de verantwoording te nemen voor de 
uitvoering conform het UO. 
N.B. De NPR-norm betreft een kwaliteitsnorm die moet voorkomen dat een object 
(gedeeltelijk) kan instorten. Het voldoen aan deze norm voorkomt niet dat er door nieuwe 
aardbevingen lichte schade aan een object kan ontstaan!  
 

Belangrijke onderdelen van de aanpak zi jn: 
 

• De oprichting van Stichting Dorp in Eigen Hand Steendam/ Tjuchem (opgericht door 
dorpsverenigingen Steendam en Tjuchem). Voor dit project is het van belang te 
werken met een betrouwbare en eenduidige opdrachtverstrekker met een duidelijke 
focus op het behalen van resultaten. 

• Koppelkansen: In Steendam zijn gezamenlijk met de Hanzehogeschool vorig jaar 
twee studietrajecten afgerond, die geresulteerd hebben in een rekenmodel om de 
verduurzamingsinvesteringen te calculeren en in een bouwkundige catalogus om de 
verduurzamingsmaatregelen en levensloopbestendigheid van de woningen te 
realiseren. Deze studies zijn de basis voor (mogelijke) aanvullende initiatieven van de 
eigenaren, die meegenomen kunnen worden in dit project. 

• Standaardisering: Voor de start van het project worden afspraken gemaakt over 
demarcatie van de kosten tussen NCG en eigenaren, het al dan niet 
vergunningsplichtig zijn van versterkingsmaatregelen en het vastleggen van 
standaarddocumenten. 

• Begeleiden en ontzorgen: VIIA gaat alle eigenaren maximaal begeleiden en 
ontzorgen vanaf de eerste intake, het bespreken van de versterkingsmaatregelen, 
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het contracteren van een aannemer tot het houden van toezicht op de uitvoering en 
het opleveren. 

• Certificeren: Voor elke woning verstrekt VIIA bij oplevering een certificaat m.b.t. de 
ontwerpuitwerking vanaf het versterkingsadvies (VA) tot uitvoeringsontwerp (UO) en 
voor het gehouden toezicht. VIIA neemt hiervoor de volle verantwoording en dat is 
uniek! 

• Planning: de NCG heeft opdracht aan diverse ingenieursbureaus verstrekt om voor 
de betrokken 279 woningen een versterkingsadvies op te stellen. 

• Digitalisering: Er is een internetplatform ingericht (Platform Fokus) om alle 

deelnemers op de hoogte te houden, kennis te delen etc. Dat platform geeft tevens 

de mogelijkheid tot afgeschermde opslag van ieders individuele dossier. 

 
  


