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Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief willen wij u informeren over ontwikkelingen in het aardbevingsdossier
voor de stad. Het gaat om de stand van zaken rond enkele lopende onderzoeken en
verkenningen.
Onderzoeken
Een aantal onderzoeken is inmiddels in gang gezet. Het gaat daarbij primair om de
onderzoeken naar de exemplarische gebouwen, het scholenonderzoek en de scan op de
openbare ruimte.
Het verkennende onderzoek naar een aantal exemplarische gebouwen is in een
afrondende fase beland. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de validatie door
de NAM en de verwerking hiervan door Adviesbureau ABT Wassenaar, die het
onderzoek in opdracht van de gemeente Groningen uitvoert. We verwachten medio
september-oktober u over de uitkomsten nader te kunnen informeren.
We zijn inmiddels gestart met het zogenaamde scholenonderzoek bij ruim 90
schoolgebouwen in de gemeente Groningen. Het gaat om scholen waarvan de
gebouwen onder het economisch eigendomsrecht van de gemeente vallen. Hieronder
vallen alle basisscholen, een aantal gymlokalen, speciaal onderwijs en in een aantal
gevallen ook kinderdagverblijven (inpandig bij een school). Het gaat om een eerste
verkennend onderzoek waarvan de verwachting is dat deze niet voor veel overlast
zorgt. Bovendien proberen we zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de
zomerperiode. Zodra de eerste fase van het onderzoek gereed is kijken schoolbesturen
en gemeente samen welke ingrepen snel gedaan kunnen worden, en, als dat nodig is,
welke schoolgebouwen als eerste een vervolgonderzoek krijgen. We verwachten u
over de uitkomsten medio oktober te kunnen informeren.

De NAM heeft toegezegd onderzoek naar 500 gebouwen op aardbevingsbestendigheid
in de stad te fmancieren. Deze toezegging is voortgekomen uit de zogenaamde 50miljoenregeling. We hebben inmiddels een aantal overleggen met
kinderdagverblijforganisaties en schoolbesturen van scholen gevoerd, die geen
onderdeel vormen van ons eigen scholenonderzoek. De inzet is om ook deze
gebouwen nader te onderzoeken op aardbevingsbestendigheid.
Scan op de openbare ruimte
Uit de door de NAM gedane onderzoeken is gebleken dat met name bouwelementen
zoals schoorstenen, trapgevels en omamenten tijdens een aardbeving een belangrijke
bijdrage leveren aan de onveiligheid van de openbare ruimte.
Vanaf medio augustus komen wij in een volgende fase met deze scan op de openbare
ruimte, waarbij we als vervolg op eerdere inspecties, voor zo'n 70 gebouwen het
aantal gebouwelementen per pand inventariseren die mogelijk tijdens een aardbeving
een risico vormen voor de openbare ruimte. Hiermee bouwen we kennis en ervaring
op over de juiste wijze van inspectie, inventarisatie en problematieken bij het
wegnemen van de risico's. De werkzaamheden in deze volgende fase van het project
zullen in nauwe samenwerking met de NAM en het Centrum Veilig Wonen (CVW)
gaan plaatsvinden. Bij de NAM zit op dit moment de inhoudelijke kennis. Met het
CVW hebben we inmiddels overeenstemming dat zij de mogelijke 'hoog risico
bouwelementen' (hrbe's) vanuit onze inspecties van de openbare ruimte (en ook
vanuit de inspecties van de scholen) oppakken. Het CVW heeft een organisatie die
hiervoor is ingericht.
Naar aanleiding van de inventarisatie van in eerste instantie zo'n 70 panden in de
binnenstad zullen de gebruikers/eigenaren via een brief geinformeerd worden dat onze
medewerkers de panden zullen opnemen vanuit de openbare ruimte. Ook plaatsen we
informatie hierover op de gemeentelijke website.
In de periode september/oktober wordt u nader geinformeerd over de bevindingen en
de te nemen stappen in de volgende fase van deze lopende onderzoeken.
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