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Onderwerp: Beantwoording artikel 33 vragen SP fractie over de situatie in Overschild 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 15 oktober 2020 zijn door de fractie van de SP enkele artikel 33 RvO vragen gesteld aan het 

college. Deze vragen gaan over de situatie in Overschild.  

 

1. Bent u bekend met het gegeven dat in Batch 1588 wordt gerekend met m3 en niet met m2? 

Ja. In de batch 1588 wordt gewerkt met een door de gemeenteraad op 4 juli 2019 vastgestelde 

subsidieverordening en een daaraan gekoppelde prijslijst. Die prijslijst berekent het totaalbudget 

dat beschikbaar is per adres in de batch. Dat gebeurt door te kijken naar de inhoud van de huidige 

woning (m3) en op basis daarvan de nieuwbouwwaarde ervan te berekenen.  

2. Bent u bekend met het feit dat door deze rekenwijze een aantal bewoners in batch 1588 een 

kleiner huis terug krijgen doordat nieuwere woningen hogere plafonds moeten krijgen? 

In de berekening van het budget zitten de vereisten vanuit het bouwbesluit ingecalculeerd in de 

vorm van een opslag. Uitgangspunt is dus de bestaande woning, vertaald naar het huidige 

bouwbesluit. Veelal leidt dat tot meer inhoud dan de bestaande woning (bijvoorbeeld vanwege 

verdiepingshoogtes) en dat is vertaald in het budget per adres. In de meeste gevallen lukt het om 

zo’n functioneel vergelijkbare woning te realiseren binnen het budget. In een aantal gevallen blijkt 

dat lastig en zoeken we naar maatwerkoplossingen.  

3. Vindt u deze wijze (hanteren m3) van werken niet zeer onredelijk en bent u het met ons eens 

dat dit voor ongelijkheid zorgt? 

Nee, juist het rekenen op basis van inhoud zorgt ervoor dat het budget aansluit op de bestaande 

situatie. Bijvoorbeeld bij situaties waar de verdiepingshoogte juist hoger is dan nu standaard is.   

4. Bent u het met ons eens dat deze ongelijkheid opgelost moet worden door in batch 1588 ook 

met m2 te rekenen? 

Nee, het rekenen met m2 zal geen verbetering opleveren voor de eigenaren in batch 1588.   
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5. Het credo was altijd, je krijgt wat je had, in de praktijk blijkt dit echter financieel niet 

haalbaar. Dit geldt, zover ons bekend vooral voor batch 1588. Kunt u uitleggen waarom niet 

iedere bewoner krijgt wat hij/zij had? 

Het klopt dat er verschillen zijn tussen batch 1588 en eerdere batches. Het uitgangspunt van batch 

1588 is anders. In batch 1467 was het uitgangspunt “like for like”. Dat wil zeggen dat de woning 

één op één wordt teruggebouwd (uiteraard op basis van het huidige bouwbesluit). Wil een eigenaar 

een anders soort woning dan nu, dan is het bedrag van hoort bij het één op één terugbouwen 

leidend.  

In de batch 1588 is deze werkwijze losgelaten. Er wordt nu gerekend op basis van “functioneel 

vergelijkbaar”. Dat betekent dat er niet letterlijk een kopie van de woning wordt gemaakt, maar 

een woning die qua inhoud en afwerking vergelijkbaar is (en wederom op basis van het huidige 

bouwbesluit). Een ander verschil tussen de beide batches is dat binnen batch 1588 er meer 

keuzevrijheid is voor de eigenaar. Zo kan deze binnen zijn budget schuiven met bedragen en een 

besparing op de ene post inzetten op een andere post. Dat is een ontwikkeling die voor de eigenaar 

positief is.  

Het is daarbij goed om in herinnering te roepen hoe de afspraken rondom de batch tot stand zijn 

gekomen. Toen de minister van EZK in begin 2018 besloot de gaswinning af te bouwen, gaf hij ook 

aan dat dit consequenties zou hebben voor de versterking. Dat is logisch, want bij een lagere 

winning hoort een lager veiligheidsrisico en daarmee ook minder heftige versterkingsmaatregelen. 

Maar vanuit de regio is destijds sterke druk op de minister uitgeoefend om de eigenaren die al in 

het versterkingsproces zaten niet te confronteren met een wijziging van de spelregels. De minister 

was van mening dat dit alleen van toepassing was op de eigenaren in batch 1467 die al een VA 

hadden ontvangen en eventueel de adressen met een P50-status elders. Dat was voor de regio 

onacceptabel en de regio heeft ervoor gevochten om ook voor de eigenaren waarvan het VA nog 

niet gedeeld was, maar al wel bij NCG/CVW beschikbaar waren, uitzicht te bieden. In de praktijk 

ging dat over de eigenaren in batch 1588. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een bestuurlijke 

afspraak die op geld is gezet met vervolgens de opdracht om dit verder uit te werken naar een 

voorstel per adres. Het alternatief was geweest dat alleen de eigenaren met een P50 pand een 

snelle uitvoering zouden krijgen en de rest zou worden herbeoordeeld en uitgesteld. 

6. Batch 1467 heeft € 7000,- subsidie ontvangen voor verduurzaming van de woning (deze moet 

immers van het gas af, etc). Batch 1588 heeft deze subsidie niet terwijl er wel verwachtingen 

zijn gewekt.  

o Bent u het met ons eens dat deze ongelijkheid niet zou mogen? 

o Bent u van plan om deze ongelijkheid op te lossen? 

Op dit punt zijn wij het met u eens. Daarom hebben wij dit inmiddels hersteld en is voor de 

particulieren in batch 1588 een bedrag van € 7.000 beschikbaar als compensatie voor de 

onduidelijkheid over het wel of niet beschikbaar zijn van de duurzaamheidsubsidie (subsidie 

Energiebesparing aardbevingsbestendige woningen). Op welke wijze het bedrag beschikbaar komt, 

wordt op dit moment uitgewerkt. 

7. Bewoners uit batch 1467 hoeven het natuurvrij maken van hun woning niet te betalen hun 

eigen budget, bewoners uit batch 1588 moeten dit wel.  

o Bent u het met ons eens dat deze ongelijkheid niet zou mogen? 

o Bent u van plan om deze ongelijkheid op te lossen? 

Het natuurvrij maken van te slopen panden is gewoon onderdeel van de reguliere kosten bij 

sloop/nieuwbouw. Dit zit dus in de bouwsom verdisconteerd. Dat is het geval bij de batch 1467 en 

ook bij de batch 1588. Omdat de eigenaren in batch 1588 in tegenstelling tot 1467 zelf over hun 

budget beschikken zien zij al dit soort kosten voorbij komen en lijkt het alsof zij deze kosten extra 
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moeten betalen.  

 

8. Bent u het met ons eens dat ongelijkheid in de versterkingsaanpak überhaupt niet op mag 

treden binnen een dorp of gemeenschap? 

Dat was beter geweest, maar in de praktijk is dit een niet reële wens. Sinds de start van de 

versterkingsaanpak is er sprake geweest van voortschrijdend inzicht en schuivende panelen. zowel 

waar het gaat om de risico’s als om de aanpak. Wat we nu vooral proberen is ervoor te zorgen dat 

toekomstige grenzen tussen de ene werkwijze en andere op een zo logisch mogelijke plek komt. 

Maar we zullen te maken blijven houden met verschillen.  

9. Bent u het met ons eens dat eventuele ongelijkheid überhaupt recht getrokken moet worden? 

En zo ja, kunt u aangeven welke maatregelen genomen gaan worden zodat het dorp niet 

verscheurd raakt en de ongelijkheid opgelost wordt? 

Zie antwoord op vraag 8 

10. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de versterkingsoperatie in het buitengebied van 

Overschild? 

De ambitie die we in het Lokaal Plan van Aanpak van 2019 hebben benoemd is helaas niet gehaald. 

In het Lokaal Plan van Aanpak 2020 hebben we de NCG opnieuw opdracht gegeven om de 

versterkingsadviezen voor alle adressen in het buitengebied van Overschild op te leveren. En 

inmiddels geeft NCG aan dat zij verwacht dat binnen enkele maanden alle versterkingsadviezen 

gereed zijn en gedeeld kunnen worden met de eigenaren. Voor een groot deel is dat inmiddels ook 

al gebeurd.  

11. Gaat voor de bewoners van het buitengebied weer andere NPR normen gelden? 

Vanaf de start van de opnames en beoordelingen van de adressen in het buitengebied van 

Overschild was bekend dat hier niet NPR 2015 zou worden toegepast. De adressen in het 

buitengebied zijn/worden beoordeeld op basis van NPR 2018. 

Zie het antwoord op vraag 10 

12. Wij hebben begrepen dat er geen indexatie van de prijslijst heeft plaatsgevonden. Overal  

wordt nog het prijspeil van 2018 gehanteerd. Dit terwijl algemeen bekend is dat door inflatie in 

algemene zin alles duurder wordt. In de bouw geldt dat de prijzen enorm zijn gestegen. Verder 

weten dat de gehele versterking in Overschild nog te lang gaat duren. 

o Waarom is er geen indexatie gedaan? 

o Bent u voornemens dit recht te trekken zodat een realistisch prijspeil ontstaat?  

o Bent u ook van mening dat hier ook een ongelijkheid optreedt? Een bewoner wiens huis 

in 2020 opnieuw wordt gebouwd zal meer met het geld kunnen doen dan een bewoner 

wiens huis pas in 2025 wordt opgeleverd. 

De door de gemeenteraad op 4 juli 2019 vastgestelde prijslijst heeft prijspeil september 2020 en dus 
niet prijspeil 2018 zoals u suggereert. Vervolgens is er geen vaste indexering in de regeling 
opgenomen. De verwachting bij de start van de regeling was dat het grootste deel van de 
aannemingsovereenkomsten rond deze tijd gesloten zouden zijn en de prijzen vast zouden liggen. 
Dat is niet het geval en daarom zijn we samen met de drie andere gemeenten in deze batch aan het 
onderzoeken hoe we hiermee om willen gaan.  

Met vriendelijke groet, 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


