
Samenvatting consultatieronde NPR-HRA advies 

De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en 

Klimaat hebben het advies over het gebruik van de NPR en HRA dinsdag 26 mei 2020 naar de 

Tweede Kamer gestuurd. Het Adviescollege Veiligheid Groningen heeft, conform zijn 

opdracht, een voorlopige versie van het NPR-HRA advies gedeeld met de Regio en de 

Inspecteur-generaal der Mijnen voor een reactie. 

In het kader van kwaliteitsborging en transparantie hebben wij ook de Nationaal Coördinator 

Groningen (NCG), de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), de Mijnraad, 

het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), de Nederlandse Organisatie voor Toegepast 

Natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem 

Beweging om een reactie gevraagd op de voorlopige versie, evenals de ministeries van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat.  

Uiteenlopende reacties 

Het ACVG heeft van alle geconsulteerde partijen een reactie ontvangen, waarvoor wij 

erkentelijk zijn. De reacties waren uiteenlopend en bestonden bijvoorbeeld uit opmerkingen, 

tekstsuggesties maar ook specifieke vragen. Wij hebben de reacties nauwgezet bestudeerd 

en het advies vervolgens naar eigen inzicht afgerond. Vervolgens is elk van de 

geconsulteerde partijen op de hoogte gebracht van de wijze waarop is omgegaan met zijn of 

haar reactie. Enkele onderwerpen werden meerdere malen, door verschillende partijen, 

benoemd. Op basis van de reacties is het conceptrapport op zeven hoofdpunten aangepast. 

- Aard, oorsprong, doel en toepassing NPR en HRA onderbelicht 

Meerdere geconsulteerde partijen gaven aan dat de aard, de oorsprong, het doel en 

de toepassing van de NPR en HRA onderbelicht bleef. Dit was voor ons aanleiding om 

hier in het advies meer aandacht aan te besteden.  

- Balans tussen NPR en HRA 

Enkele partijen gaven aan dat er uitgebreider werd ingegaan op de NPR dan op de 

HRA. Om hier meer balans in aan te brengen is meer aandacht besteed aan een 

bespreking van de HRA. 

- Doorlooptijd 

Verschillende partijen hadden opmerkingen over de rol van de doorlooptijd bij de 

totstandkoming van het advies. Wij hebben het advies daarom op dit punt verder 

verduidelijkt. Als onafhankelijk college houden wij rekening met de omstandigheden, 

zoals de gevraagde opleverdatum. Daarnaast is voor dit advies de lopende 

actualisatie van de NPR van belang. In het advies is nu explicieter aangegeven dat een 

nadere evaluatie van HRA-onderdelen om diepgaand onderzoek vraagt. Dat vergt 

een aanzienlijke inspanning. Ook is benoemd dat dit heeft geleid tot aanbevelingen 

voor vervolgonderzoek bij NEN en TNO. 

- Meervoudige schade 

Sommige geconsulteerde partijen deden de suggestie om het aspect van 

meervoudige schade meer bij dit advies te betrekken. Aan de hand hiervan hebben 

wij tekstuele aanpassingen doorgevoerd en nadrukkelijk geadviseerd om bij het 

vaststellen van risicoprofielen ook andere informatiebronnen die betrekking hebben 



op veiligheidsoverwegingen mee te nemen. Zoals kennis over gebouwen met 

meervoudige schade.   

- Eenduidige regie 

Uit de reacties van verschillende partijen bleek dat onze aanbeveling tot eenduidige 

regie op verschillende manieren geïnterpreteerd kon worden. Deze waren aanleiding 

om de aanbeveling anders te verwoorden. Daarbij is opgenomen dat zolang de 

technische hulpmiddelen niet worden ontwikkeld onder eenduidige regie, 

suboptimale kaders en vertraging onvermijdelijk zijn. 

- Overlap tussen NEN, SodM en TNO 

Sommige partijen merkten op dat ons advies op punten overlapt met de opdrachten 

waar NEN, SodM en TNO mee bezig zijn. Dat hebben wij nu in het advies 

verduidelijkt. In opvolging van dit advies zal het ACVG waar mogelijk met NEN, TNO 

en SodM blijven afstemmen. 

- Communicatie en rol ACVG onduidelijk 

Enkele partijen gaven aan dat het onduidelijk was wat voor rol het ACVG heeft in de 

communicatie over dit advies naar de bewoners toe. Aan de hand van deze 

opmerkingen hebben wij de tekst in het advies aangescherpt en aangegeven dat wij 

als Adviescollege ingesteld zijn om de ministers van BZK en EZK te adviseren over 

veiligheidskaders. Zij bepalen vervolgens welk beleid zij maken aan de hand van onze 

adviezen. De belangrijke taak om daarover goed te communiceren ligt ook bij hen.  

Daarnaast plaatsen wij het advies ook op onze eigen website met een begeleidend 

artikel.  

Het advies is hier terug te lezen. 

 

 

https://www.adviescollegeveiligheidgroningen.nl/nieuws/advies-gebruik-npr-en-hra
https://www.adviescollegeveiligheidgroningen.nl/sites/default/files/2020-05/ACVG202004-01%20Advies%20gebruik%20HRA%20en%20NPR.pdf

