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project Forum en aardbevingen

reguliere risicoanalyse:

 beving Huizinge              (augustus 2012)
scheurmeters in Martinikerk bij start bouw

 voorlopige richtlijn                  (mei 2014) 
doorrekening constructie Forum











bestuur informeren

 inhoud en proces uit elkaar halen

 positie bestuur in beeld
 probleem en oplossingsrichtingen schetsen

 rollen bestuur en ambtenarij verdelen
 zorg dat je kunt escaleren 
 vertrouwen krijgen en verantwoordelijkheid nemen





verschillende rollen gemeente

 politiek bestuurlijk verantwoordelijk
aansprakelijk (algemeen)

 verantwoordelijk waarborgen veiligheid 
technisch (vergunningen) en emotioneel

 stadsontwikkelaar
opdrachtgever, eigenaar, financier Forum

 onderhandelaar aardbevingen 
rijk/NAM



veel onzekerheden aardbevingen
 norm in ontwikkeling

voorlopige richtlijn   mei 2014
groene NPR 9998 9 februari 2015
witte NPR december 2015
bouwbesluit 2018 (?)

 onderhandelingen met rijk en NAM
financiële bijdragen onzeker

 toekomst gaswinning ter discussie
winningsbesluiten december 2014, februari en 
juli 2015, uitspraak RvS november 2015

 kans op nieuwe bevingen
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hoe verder

 probleem ontrafelen 
politiek, economisch, juridisch, organisatorisch, 
financieel, technisch

 scenario’s
wat als we niets doen, wat is de urgentie

 belanghebbenden en belangen in beeld
 bondgenoten zoeken

Een olifant eet je hapje voor hapje



bestuurlijke richting bepalen

 Forum aardbevingsbestendig afbouwen
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid overheid

 (esthetisch) ontwerp Forum
raadsbesluit 2009 overeind houden

 kosten zo veel mogelijk beperken 
mijnbouwwet en burgerlijk wetboek

 gemeente mag niet armer en niet rijker 
worden van afspraak met NAM



Sheet onderzoek



onderzoek vanaf december 2014

 onderzoeksteam ABT – BAM
overleg burgemeester- voorzitter RvB BAM

 (concept) groene NPR 9998 en KNMI 2014
bestaand gebouw

 conclusie: 
 Forum voldoet niet aan de NPR, 

maar kan daar wel aan voldoen



aansluiting onder- en bovenbouw cruciaal



conclusie februari 2015

verder doorbouwen = slopen

oplossingsrichtingen:
 base isolation
 stalen kernen
 weak storey
 constructief versterken



Sheet constructief versterken



constructief versterken

Werkwijze: aanpakken van knelpunten
 per knelpunt analyse
 per knelpunt maatregelen

 parkeerkelder
extra tussenwanden en kolommen versterken 

 bovenbouw
 kernen storten ipv prefab beton
 begane grond vloer slopen en vervangen
 dichtzetten/verkleinen openingen in gevel
 aanpassen/herontwerpen staalconstructie en verbindingen



voorbeeld:
BAM

bouwer-opdrachtnemer/contractpartij

gemeente

NAM
financier meerwerk aardbeving

continue risicoanalyse



 NAM betrokken bij besluit bouwpauze
overleg burgemeester-EZ-NAM

 NAM uitgenodigd voor ontwerpteam

 NAM bij validatie kosten bouwpauze

 onderhandelingen gemeente-NAM
uiteindelijk keuze lump sum

Gemeente en NAM



afspraken met NAM

 Forum constructief versterken

 NPR 9998 en KNMI-kaart 2014
 bij oplevering toets aan dan geldende normen

 lump sum vergoeding € 68 mln voor:
 kosten bouwpauze
 kosten versterken
 financiële gevolgen bouw- en grondexploitatie



Planning
 oktober 2015

betaling door NAM
kredietaanvraag aardbevingsbestendig Forum

 november 2015 start sloop
 december 2015 meerwerkcontract BAM
 medio maart 2016 start bouw

 december 2018 oplevering

 opening 2019
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