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Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht

Kernboodschap
Op 18 november 2011 heeft TAQA bij het ministerie van Economische Zaken een Plan van
Aanpak ingeleverd voor het uitvoeren van een nulmeting bij huizen in het potentiële
schadegebied bij aardbevingen in de gemeenten Bergen, Alkmaar, Heiloo en Schermer. Het
uitvoeren van een nulmeting is een verplichting die de Minister aan TAQA heeft opgelegd bij
instemming met het gewijzigde Opslagplan Bergermeer. De nulmeting moet een
representatieve dwarsdoorsnede geven van de bouwkundige staat van de bebouwing in het
gebied en van de kwetsbare objecten waarvan de bouwkundige staat mogelijk aanleiding
geeft tot grotere schade in het geval van een beving.
In het plan van aanpak heeft TAQA rekening gehouden met de bodemgesteldheid binnen het
gebied en de bouwperiode van verschillende wijken. Op ons verzoek heeft TAQA de schade
van 2001 nogmaals betrokken bij het plan. Uit onderzoek is volgens TAQA geen relatie
gebleken tussen type wijken en opgetreden schade. Daarom is bij de uiteindelijke selectie
geen rekening gehouden met de schade van 2001.
Bij optreden van schade zal elk individueel schadegeval afzonderlijk beoordeeld worden. De
nulmeting ondersteunt het afhandelen van individuele schadegevallen en draagt bij aan een
consistente beoordeling van de schade.
TAQA moet voor 19 mei 2012 de nulmeting afgerond hebben. Inwoners zullen via de media
worden geïnformeerd. De geselecteerde woningen zullen per brief benaderd worden.
Voor het opzetten van de nulmeting hebben de betrokken gemeenten gegevens ter
beschikking gesteld. In een ambtelijke werkgroep is de aanpak van de nulmeting
gepresenteerd. TAQA heeft hierbij meerdere malen aangegeven dat de uitvoering van de
nulmeting een zaak is tussen TAQA en het Ministerie. De gemeenten hebben geen invloed
kunnen uitoefenen op de vorm en de wijze van uitvoering van de nulmeting en hebben
kennis genomen van de inhoud van het plan van aanpak.
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Bijlage 1: Plan van aanpak nulmeting
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