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Appingedam - Van Wijnen, 
Oosterhof-Holman, Sealteq, 
Arcadis en schadespecialist 
CED gaan het herstel van de 
aardbevingsschade in het 
Groningse gaswingebied 
aansturen.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij 
(NAM) heeft dat gistermiddag bekend-
gemaakt.
De marktpartijen zullen onder de 
naam ‘Centrum voor Veilig wonen’ de 
komende jaren de schade-afhandeling 
voor hun rekening gaan nemen. De 
nieuwe organisatie gaat daarbij een 
leidende rol spelen in het gunnen van 
de contracten die nodig zijn om in-
specties en bouwwerkzaamheden uit 
te voeren.

Volgens de NAM beschikt het consorti-
um over het brede “spectrum aan com-
petenties” dat nodig is om invulling te 
geven aan de ‘‘grote en complexe taken 
op het gebied van schade, bouwkundig 
versterken en verduurzaming”.
Zo heeft CED ervaring in huis om scha-
des snel en effectief af te handelen en 
voegt ingenieursbureau Arcadis ken-
nis toe op het gebied van projectma-
nagement, engineering en bouwkun-
dige expertise. 
De bouwers Oosterhof-Holman, Van 
Wijnen en Sealteq zijn volgens de NAM 
verankert in de noordelijke bouw-
markt en moeten daardoor in staat 
zijn om de “regionale bouwsector snel 
en adequaat te bereiken, te mobilise-
ren en in te zetten”. 
Het consortium zal zich in 2015 vesti-
gen in Appingedam en zal naar ver-
wachting uitgroeien tot een organisa-
tie met 150 werknemers. Over een jaar 

zal het Centrum voor Veilig Wonen re-
gionaal honderden schade-experts en
aannemers aansturen.
De NAM benadrukte gisteren nog
maar eens dat de nieuwe organisatie
weliswaar op afstand van de aardolie-
maatschappij wordt geplaatst, maar
dat er onafhankelijk toezicht blijft be-
staan. “Ze gaat zelfstandig opereren
binnen gemaakte afspraken en proto-
collen, die worden besproken met de
Dialoogtafel.”
In totaal toonden twintig bedrijven en
consortia van bedrijven interesse in de
coördinatieklus. Na een selectieproce-
dure ging de NAM met drie kandida-
ten het gesprek aan over de vormge-
ving van de nieuwe organisatie.
Daarop volgde van het drietal een aan-
bieding. Met de gunning zet de NAM
naar eigen zeggen “een belangrijke
stap” in het herstel van het vertrouwen
in het gebied.
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Met de gunning zetten we een 
belangrijke stap in het herstel 
van het vertrouwen in het gebied❞


