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Agenda

1. Hoe is samenwerking Agroteam ontstaan…
2. Kaders, grootte en aantallen…
2. Regeling Groninger mestkelders 
3. Programma Groninger schuren en stallen
4. En nu verder bij NCG

Rode draad: wat was er, wat is er nu, wat moet het worden?!
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Hoe is Agro team ontstaan

• LTO heeft NAM benaderd; samen op of tegen elkaar strijden?;……nu AGRO 
breed overleg

• Verzoek tot opstart NAM Agroteam (jan 2015)
• Samenwerking LTO-NAM  Agroteam

– Sector gedragen methodieken 
– Integrale benadering uitdagingen landelijk gebied
– Respect voor ieders verantwoordelijkheid

• Overleg met overleg LTO-NAM-SWECO, later NCG, CVW
− Schade (herstel en vergoedingen)
− Faciliteren (onderzoek/validaties/GIS!)
− Overige aangelegenheden (nieuwbouw/regelingen/stakeholders)
− Beleidskaders maken (Protocollen, handleidingen, processen)



Plan van Aanpak 

Segmentanalyse Agrariërs/ landbouwbedrijven: Uitwerking van de landbouwopgaven 
waarin de volgende thema’s prioriteit hebben……

• Thema 1 : schade (vergoeding/herstel)
• Thema 2 : bouwkundig versterken
• Thema 3 : ‘Groninger schuren en stallen’
• Thema 4 : waardedaling voor agrarische bedrijfspanden
• Thema 5 : aardbevingsbestendiger nieuwbouw - Nieuwbouwwijzer                       
• Thema 6 : verduurzaming landbouwsector (waardevermeerdering-vereffening)
• Thema 7 : ruimtelijke ordening
• Thema 8 : mestkelders
• Thema 9 :  drainage
• Thema 10 : lokale maaivelddaling
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Beleid
Beleidskaders zijn nodig en essentieel.

• Fasering, proces, wie doet wat, waarom doen we het?
• Risicobeheersing staat nog steeds voorop!

Huidige probleem: teveel loketten
- TCMG= schade oud……..en schade nieuw EZK
- NCG   =   Versterken EZK
- CVW = Uitvoering versterken…….NAM aansturing naar EZK
- AGRO tafel op basis van moties tweede kamer……

- Er komt een Instituut Mijnbouwschade.……maar ook nog 

Met publieke kaders; Provincie-Gemeente:

- Bestemmingsplan, POV, structuurvisie, LOP
- Emissies, stankcirkels, regelingen 



De nieuwe Agenda; Instituut Mijnbouw

Onderdelen

1. Hoe zou het kunnen?

2. Korte termijn

3. Lange termijn
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Hoe zou het kunnen? (proces en inhoud)

Deel 1: proces op hoofdlijnen
• Procesuitwerking gebaseerd op de ‘oude situatie’
• Adres is leidend, grote geheel
• Schade, versterking, koppelkansen gecombineerd
• Programmatische aanpak, “Stut en steun”= regie in eigen hand

Deel 2: praktijkvoorbeeld
• Uitgewerkt voorbeeld
• Proces, rol van de partijen niet benoemd

0



Proces
nieuw
(schets) Instrument 

Aanbod EUROS

Herstel/sloopnieuwbouw

Publiek afgehecht

Adres

Privaat-Publiek-
Proces is afgestemd



En nu in 
stroomschema –

uitgeschreven versie



Hoe zou het kunnen? Praktijkcasus

FICTIEF VOORBEELD

Stap1: agrariër meldt zich
• Melding van schade, ook in P50 versterken en stutten
• Intake gesprek – issues helder
• Inventarisatie locatie – druk op de knop uit dataset
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Hoe zou het kunnen? Praktijkcasus

FICTIEF VOORBEELD

Stap 2: informatie verzamelen/ prioriteiten - KOPPELKANS
• Asbest
• Energie – verduurzaming 
• Natuurlijk Platteland Groningen
• Etc.

4



Hoe zou het kunnen? Praktijkcasus

FICTIEF VOORBEELD

Stap 3: Uitwerken
• Wat wil ik: herstel+versterken, sloop-nieuwbouw, sloop, hervestiging 

etc.
• Doel bepaalt de middelen
• Stappenplan
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Korte termijn

Probleem: vanwege huidige kaders geen ‘integrale oplossing’ 
mogelijk bij één van de partijen

Tijdelijke oplossing: ingrediënten verzamelen en agrariër  helpen 
verknopen
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Korte termijn

Probleem: vanwege huidige kaders geen ‘integrale oplossing’ mogelijk bij één van 
de partijen

Tijdelijke oplossing: ingrediënten verzamelen en agrariër helpen ‘verknopen’

Nodig:
- Capaciteit, kennis en mandaat bij TCMG, NCG en CVW
- Lijnen met NPG en BG
- Capaciteit en kennis in steunpunt
- Formele status (programma, regeling …..)
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Korte termijn

Capaciteit in steunpunt:
- Netwerk bij betrokken instituten
- Bestaande regelingen en programma’s
- Agrarische bedrijfsvoering
- Bouwkundig en constructief
- Ruimtelijke ordening 
- Conditionering
- Energie
- …
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Langere termijn

Onderbrengen in ZBO – Instituut mijnbouw

Oplossing per adres i.p.v. onderwerp

Zie ook motie(s) Tweede Kamer (Agrarische Tafel/ Agroloket):
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33529-574.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-869711
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33529-589.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/01/16/kamerb
rief-over-aanpak-gevolgen-aardbevingen-door-gaswinning-in-groningen
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Stellingen

• Gebiedsgericht moet adresgericht worden
• De grens in waarde (€€€) wordt nu gestuurd door (andere) waarden
• Regie moet terug naar de sector; ondernemers aan het stuur
• Veiligheid; NPR 2015-2018 nu HRA= dus alles 

Orvelte 3 versus Aardbevingstijd

• Koppelkansen vs staatsteun
• ‘Like for like’; houten schuur terugplaatsen of staal? Buitenkant is belangrijk!!! (maar 

€€€ ook!)

• Budgetten, potjes, stapelen…fonds!
• Achteraf verreken? 
• Slagkracht en efficiëntie
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