
 Structuurvisie 
Overschild 

2018-2028





 Structuurvisie 
Overschild 

2018-2028



Samenvatting

1. Overschild verdient een toekomst
• Structuurvisie
• Aardbevingsproblematiek
• Betekenis van de Structuurvisie Overschild 2018-2028

2. Analyse van het gebied

2.1 Welzijn: de mensen
• Demografie
• Trends en ontwikkelingen

2.2 Welstand: het landschap en de bebouwde omgeving
• Historie en erfgoed
• Landschap, water en bodem
• Verkeer en infrastructuur

2.3 Welvaart: de economie van Overschild

2.4 Gevolgen gaswinning

6

12
15
15
17

20

23
23
23

24
24
25
27

28

28

inhoud

Structuurvisie Overschild 2018-2028

4



3. Ambities voor Overschild

3.1 Welstand: ruimtelijke vrijheid
• Flexibel bestemmingsplan
• Beeldkwaliteit
• Wonen
• Erfgoed
• Duurzaamheid: van het gas af
• Inrichting openbare ruimte
• Verbindingen: verkeer en infrastructuur
• Water en bodem

3.2 Welzijn: een leefbaar Overschild
• Sociale samenhang
• Sociaal domein
• Tijdens de versterking

3.3 Welvaart: niet alleen de lasten
• Economie
• Recreatie
• Participatie

3.4 Specifiek voor tijdens de verbouwing
• Gebiedsgerichte aanpak
• Fonds kwaliteitsimpuls Overschild: ondersteuning 

kwaliteitsimpuls panden
• Dorpsproces
• Verandering kavelstructuur
• Wisselwoningen
• Bewoonbaar dorp

Bijlage
Projectenoverzicht

30

34
34
35
37
39
39
41
41

43

44
44
45
46

48
48
48
49

50
50
50

51
52
53
53

54

5



6

Structuurvisie Overschild 2018-2028



De aardbevingen als gevolg van de gaswinning maken dat 
Overschild geconfronteerd wordt met een omvangrijke 
versterkingsopgave. Om deze zo goed mogelijk te laten 
verlopen zijn aangepaste gemeentelijke kaders en 
ambities nodig. Deze zijn verwoord in de Structuurvisie 
Overschild 2018-2028. Dit document vormt één geheel 
met de Dorpsvisie Versterking Overschild, Witboek 2.0, 
dat de bewoners van Overschild met ondersteuning van 
architectenbureau MVRDV hebben opgesteld.

Samenvatting
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• De structuurvisie geldt voor het gehele postcodegebied 
Overschild (9625).

• Er wordt gekozen voor een integrale, gebiedsgerichte aanpak. 
Individuele en collectieve keuzes bepalen samen de toekomst 
van Overschild.

• De structuurvisie vormt het beleidsmatig kader voor: een nieuw 
bestemmingsplan voor het dorp Overschild, de uitvoering van de 
versterkingsopgave, de toekomstige ontwikkelopgave voor het 
dorp bestaande uit grote en kleine ambities en het dorpsproces.

• Het nieuwe bestemmingsplan voor het dorp krijgt een flexibel 
karakter om ruimte te laten aan de invullingen die de bewoners 
en de versterkingsopgave vragen. Ten opzichte van het huidige 
bestemmingsplan betekent dit meer flexibiliteit bieden aan 
onder meer:
- Het bouwen tot aan de kavelgrens: tot ca. 2 m.
- Het loslaten van een specifieke rooilijn en het verruimen van 

een specifiek bouwblok per kavel. 
- Het toelaten van meer variatie in bouwvolumes, bouwhoogte 

(tot 10 m.) en het koppelen van bijgebouwen aan 
hoofdgebouwen. 

De grenzen van het bestemmingsplan voor het dorp en die voor het 
buitengebied zullen enigszins verschuiven langs de randen van het 
dorp om de ontwikkelingen in het dorp voldoende ruimte te geven. 

• Voor het buitengebied van Overschild blijft het huidige 
bestemmingsplan van kracht, tenzij de versterkingsopgave hier 
toch het karakter van grootschalige sloop-nieuwbouw krijgt. 
Hierover zal het komende half jaar duidelijkheid komen. In dat 
geval gaat het nieuwe bestemmingsplan voor het dorp voor het 
hele postcodegebied gelden.

• Het nieuwe bestemmingsplan zal via de wettelijke procedure 
worden opgesteld, dus inclusief inspraakmogelijkheden.

Samenvatting

In de Structuurvisie worden  
de volgende keuzes gemaakt:
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• Uit de enquêtes en bewonersavonden bleek dat verandering 
mogelijk moet zijn. Het dorp hoeft niet hetzelfde te blijven. De 
reeds bestaande diversiteit van huizen mag verder gaan door het 
toepassen van andere bouwmethoden, dan het nu gebruikelijke 
rode baksteen.

• Rond welstand is de gemeente bereid veel vrijheid toe te staan, 
maar op een paar punten wil zij vasthouden aan een duidelijke 
grens. Deze zijn:
- Vasthouden van het kruisdorp als hoofdvorm.
- Streven naar behoud van de aangewezen karakteristieke 

panden en monumenten.
- Afwegingen over beeldkwaliteit komen in goed overleg binnen 

de gemeenschap tot stand. De gemeente wil dit dorpsproces 
ondersteunen met een maquette, een website en waar nodig 
bemiddelaars. Ook wordt de inzet van een dorpsbouwmeester 
voorzien.

In het nieuwe beeldkwaliteitsplan worden bovenstaande 
uitgangspunten verder uitgewerkt in een nader in te vullen 
interactief proces met het dorp.
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Samenvatting

• De beschikbare middelen voor de versterking zijn minimaal.  
Om te voorkomen dat Overschild met een minimum aan kwaliteit 
wordt teruggebouwd willen we een Fonds kwaliteitsimpuls 
Overschild instellen. Wij gaan in gesprek met het Rijk en 
de provincie over invulling van dit fonds, zodat meer geld 
beschikbaar is voor kwaliteit en toekomstgerichte koppelkansen.

• Overschild blijft een woondorp. Het is de ambitie om de huidige 
woningvoorraad in Overschild in stand te houden of zelfs lichte 
groei mogelijk te maken.

• De haalbaarheid van een door de bewoners gewenste aanvullende 
woonbuurt in samenhang met natuurontwikkeling bij het 
Schildmeer wordt onderzocht: wat betreft ecologie, wet- en 
regelgeving, markt, financieel en verwerving.

• De mogelijkheden om Overschild tot een duurzaam dorp te 
maken moeten waar mogelijk gegrepen worden, onder meer met 
zoveel mogelijk gasloze woningen.

• Na de versterkingsperiode wordt de openbare ruimte opnieuw 
ingericht. Hiervoor wordt een interactief proces georganiseerd. 
Specifiek hierbinnen is aandacht voor de verkeersveiligheid op de 
Graauwedijk.

• Er wordt tijdens en na de versterking extra aandacht 
georganiseerd voor sociale samenhang. Er wordt geprobeerd om 
extra geld te krijgen voor kinderen, ontmoeting, kunst en cultuur 
en participatie. De ontwikkeling van een zorg- of dorpscoöperatie 
wordt toegejuicht, maar het initiatief hiertoe dient uit het dorp 
zelf te komen.

• De gemeente ziet ook de wens voor betere wandelroutes/
ommetjes in het gebied en betere fietsverbindingen (onder 
andere met de stad Groningen). Deze wens vraagt de steun van 
anderen voor bijvoorbeeld financiering en de bereidheid grond 
beschikbaar te stellen.

11

“Na de versterkingsperiode wordt 
de openbare ruimte opnieuw ingericht”
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De titel ‘Overschild verdient een toekomst’ appelleert 
aan drie wensen van de inwoners van Overschild. Ten 
eerste mag Overschild net als elk ander dorp nadenken 
over hoe het dorp zich wil ontwikkelen. Waar willen 
de inwoners samen naar toe? Hoe ziet het dorp er over 
10 jaar uit? Ten tweede is deze toekomst vanwege de 
aardbevingsproblematiek al lange tijd onzeker. Blijft het 
dorp wel bestaan? Hoe omvangrijk is de noodzakelijke 
versterking? Ten derde gaat het om de toekomst van 
de bewoner zelf. Elk mens wenst zich een onbezorgde 
toekomst. Voor de inwoners van Overschild (de Schildjers) 
is deze wens lang ver weg geweest en is nog steeds verre 
van zorgeloos. Daarom verdienen de Schildjers meer 
duidelijkheid over hun toekomst.

Overschild 
verdient een 

toekomst
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De toekomst van Overschild en van de Schildjers wordt op 
veel manieren vormgegeven. Eén van die manieren is de 
Structuurvisie Overschild 2018-2028. De structuurvisie 
beschrijft de hoofdlijnen van de voorgenomen ruimtelijke 

ontwikkeling van het postcodegebied Overschild en de samenhang 
met andere sectoren van beleid (zoals binnen het sociaal domein, 
economie en recreatie). Het postcodegebied van Overschild 
(9625) bestaat uit het dorp Overschild, enkele gehuchten zoals De 
Paauwen en Blokum en een ruim buitengebied met veel vrijstaande 
panden.

Structuurvisie
De structuurvisie van Overschild bestaat uit twee delen. Het eerste 
deel wordt gevormd door de uitgebreide Dorpsvisie Versterking 
Overschild, ook wel het Witboek 2.0 genoemd. Dit document is 
gemaakt door de Schildjers zelf met inspiratie en ondersteuning 
van architectenbureau MVRDV. In vier goede bezochte 
bewonersavonden en met drie dorpsbrede enquêtes zijn meningen 
en visies opgehaald, vergeleken en vertaald. De dorpsvisie is 
hiervan het resultaat.

Het tweede deel is het voorliggende document. Hierin wordt de 
dorpsvisie verder uitgewerkt en voorzien van door de gemeente 
te nemen besluiten, waardoor de visie een officiële en juridische 
status krijgt. De gemeente Midden-Groningen heeft zich vanaf het 
begin van het proces op willen stellen als een bondgenoot van de 
Schildjers. De aard en de omvang van de aardbevingsproblematiek 
is zodanig, dat een reguliere bewonersbetrokkenheid niet meer 
toereikend is. De impact van de problemen op mens en omgeving 
vraagt om een onorthodoxe aanpak. Voor de gemeente vormen de 
wensen en belangen van de inwoners daarvoor de basis. 

Aardbevingsproblematiek
De nog steeds terugkerende aardbevingen zijn een aanjager voor 
het maken van deze structuurvisie. Tot een paar jaar geleden was 
Overschild een klein, rustig en bijna vergeten dorp in de noordflank 
van de toenmalige gemeente Slochteren. Met het toenemen van de 
aardbevingen en vooral na de klap van Huizinge in 2012,  
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is Nederland anders naar de problematiek gaan kijken. De relatie 
tussen de gaswinning en de aardbevingen werd uiteindelijk 
erkend. Sindsdien is veel kennis verzameld over de effecten van 
de aardbevingen. Er zijn risico-inschattingen gemaakt. Medio 
2015 is geconcludeerd, dat bij een voortgaande gaswinning veel 
huizen in de provincie Groningen een verhoogd risico kennen, 
vooral huizen in de kern van het zogenoemde aardbevingsgebied. 
Overschild ligt in het kerngebied en werd zo van een rustig dorp 
in de periferie een dorp in het hart van de versterking. Voor de 
Schildjers brak een onzekere tijd aan waarin niet alleen steeds 
meer scheuren in de huizen ontstonden, maar ook (in hun eigen 
woorden) scheuren in de mensen. De telkens weer veranderende 
besluitvorming en de wollige berichtgeving daarover maakten de 
Schildjers boos. Het dorp nam daarom zelf het initiatief en vormde 
vanuit de vereniging dorpsbelangen een werkgroep specifiek voor 
het naderende versterkingsproces (Dorpsbelangenwerkgroep 
Versterking Overschild – DVO). Niet langer wachten op wat anderen 
voor Overschild bedenken, maar zelf de agenda bepalen werd het 
devies. In november 2017 is het Witboek Versterking Overschild 
gepresenteerd. Hierin geeft het dorp zelf aan welke richting zij 
wil gaan en op welke vragen zij antwoord wil. Toen eind 2017 uit 
bouwkundig onderzoek duidelijk werd dat (op basis van de toen 
geldende norm) eigenlijk het volledige dorp onvoldoende bestand 
bleek tegen aardbevingen en elk huis zwaar versterkt of zelfs 
gesloopt moest worden, bleek het witboek het juiste document op 
het juiste moment. Daarmee ligt dit witboek aan de basis van  
de Dorpsvisie (het Witboek 2.0) en de Structuurvisie Overschild 
2018-2028. 
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In 2018 zijn het dorp en de gemeente samen het 
visieontwikkelingstraject gestart. Ondertussen bleven de 
bevingen doorgaan en waren er ook op politiek-beleidsmatig 
vlak ‘aardverschuivingen’. In maart besloot het kabinet de 
aardgasproductie versneld en voor 2030 af te bouwen naar 0. 
Er volgden op verzoek van de minister onderzoeken naar de 
consequenties hiervan voor de veiligheid. Een gecoördineerd advies 
hierover van de Mijnraad verscheen op 2 juli 2018. De conclusie op 
hoofdlijnen was dat het in het aardbevingsgebied na een periode 
van vijf jaar veiliger gaat worden. De grootschalige versterking 
zou niet meer nodig zijn, met uitzondering van 1.500 panden met 
een nog steeds hoog risicoprofiel. De praktische uitwerking van 
het Mijnraad advies blijkt ingewikkeld en complex en moet in het 
najaar van 2018 vorm krijgen.

Het visietraject had de Schildjers hoop gegeven. Deze hoop werd 
door het kabinetsbesluit om eerst weer meer onderzoek te doen 
zwaar op de proef gesteld. Weer bleek de wereld er anders uit te 
zien. Waar kun je nu eens op bouwen? Wie biedt de inwoners van 
het bevingsgebied de zekere basis om een nieuwe toekomst te 
bouwen? Toch heeft een grote meerderheid van de aanwezigen op 
de bewonersavond (>100 aanwezigen) van 12 juli gekozen om door 
te gaan met het visietraject. De Schildjers willen een toekomst en 
bepalen die het liefst zelf.

Betekenis van de Structuurvisie 
Overschild 2018-2028

De Structuurvisie Overschild maakt het dorpsproces mogelijk 
waarin de Schildjers hun eigen toekomst mede bepalen. Het is 
daarmee in de eerste plaats een visie en plan van het dorp zelf. 
De Schildjers zijn wat de gemeente betreft eigenaar van het plan. 
Betrokken bewoners hebben en houden op alle onderdelen directe 
invloed.
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De Structuurvisie Overschild 2018-2028 is daarnaast een 
beleidsmatig kader voor de gemeente en wel voor de volgende 
onderdelen:
• Een nieuw bestemmingsplan voor Overschild. Het huidige 

bestemmingsplan is niet berekend op de opgave waar het dorp 
voor staat.

• De uitvoering van de versterkingsopgave.
• De aangepaste inrichting van de openbare ruimte.
• De toekomstige ontwikkelopgave voor het dorp bestaande 

uit grote en kleine ambities. Deze zijn deels gebaseerd op de 
versterkingsopgave en deels op de algemene maatschappelijke 
trends als klimaatverandering, vergrijzing, krimp en de 
individualisering.

• Het dorpsproces: de samenwerking tussen bewoners onderling 
en tussen bewoners en de gemeente met haar partners 
(waaronder de Nationaal Coördinator Groningen, de provincie, 
zorgpartijen, maatschappelijke organisaties, enzovoort).

 
Een structuurvisie is geen vrijblijvende visie. Deze 
visie moet realiteitswaarde hebben en verder gaan dan 
dromen en vergezichten. Er wordt concreet aangegeven 
hoe de voorgenomen ontwikkelingen kunnen worden 
verwezenlijkt. Een structuurvisie heeft geen juridische 
basis in de wetgeving. De structuurvisie is wel bindend 
voor de gemeente en haar partners. De gemeente 
Midden-Groningen zet vaart achter het visieproces. De 

versterkingsopgave staat op het punt van beginnen. De bewoners 
hebben al veel geduld moeten opbrengen. De gemeente wil niet de 
nieuwe spelbreker zijn. Met een vastgestelde structuurvisie kunnen 
de bewoners via een uitzonderingsregeling al een voorschot nemen 
op hun nieuwe plannen en zijn zij minder beperkt door de knellende 
grenzen van het huidige bestemmingsplan. Deze structuurvisie 
is nodig als eerste stap naar een nieuw bestemmingsplan, dat 
volgens planning eind 2019 gereed kan zijn.

Tenslotte is de structuurvisie meer dan alleen een ruimtelijk kader. 
Het is ook de integrale dorpsvisie van de Schildjers met aandacht 
voor alle aspecten van het leven in een actief dorp. De bewoners 
hebben zelf gewezen op het bestaan van een instrument dat 
‘dorpsvernieuwingswaaier’ heet. Zie de afbeelding. 

“Deze visie moet 
realiteitswaarde 
hebben en verder 
gaan dan dromen 
en vergezichten”
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De dorpsvernieuwingswaaier1 illustreert enerzijds de samenhang 
van beleidsvelden en anderzijds de rolverdeling tussen bewoner/
burger en de gemeentelijke overheid. Deze waaier structureert de 
verhouding tussen individuele en collectieve belangen en dat is 
precies wat in Overschild nodig is. Persoonlijke ambities zitten 
in de individuele plannen die bewoners ontwikkelen om weer een 
veilig huis te krijgen. Collectief belang is voor elkaar krijgen dat 
de versterking tot een goed einde wordt gebracht en er een dorp 
ontstaat waar iedereen weer gelukkig kan leven. Daarom is ervoor 
gekozen de dorpsvernieuwingswaaier als leidraad te benutten voor 
het vervolg van het voorliggende deel van de Structuurvisie. Daar 
waar mogelijk komen alle onderdelen aan bod.

1 De dorpsvernieuwingswaaier is ontwikkeld door dhr. H. Bos.
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Analyse van  
het gebied

De negatieve gevolgen van de gaswinning is reden om 
goed na te denken over de toekomst van Overschild. Maar 
Overschild is natuurlijk meer dan alleen aardbevingen. 
Het heeft een rijke geschiedenis als landstreek en later 
ook als dorp. In dit hoofdstuk wordt een analyse gemaakt 
van wat Overschild tot Overschild maakt.
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2.1 Welzijn: De mensen 
Demografie
In het postcodegebied Overschild wonen 524 mensen2 verspreid 
over 223 adressen. Daarmee is het gemiddeld aantal inwoners per 
adres 2,3. Overschild kent relatief veel mannen (289 tegenover 
235 vrouwen). Er wonen 330 mensen in de bebouwde kom van 
Overschild tegenover 194 in het buitengebied. Het merendeel van 
de Schildjers bevindt zich in de werkzame jaren tussen de 20 en 64 
jaar (67%). Dit percentage is op het dorp Woudbloem na het hoogste 
in de gemeente. Er zijn vergeleken bij de rest van de gemeente 
verhoudingsgewijs minder kinderen en ouderen (beide 16%)
Het aantal inwoners van Overschild is in de afgelopen jaren gedaald 
van 625 in het jaar 2000 naar 518 begin 2017. Begin 2018 waren dat 
er 525, zodat er voor het eerst sinds jaren weer sprake is van een 
lichte bevolkingstoename. Over de gehele periode 2000-2018 gaat 
het om een daling met 16% voor de laatste 5 jaar om een daling 
van 3,8%. De bevolkingsdaling vlakt dus af, maar ligt ver boven 
het gemiddelde van de hele gemeente (daling 1% respectievelijk 
3%). Het is ook de vraag of afvlakking komt door een autonome 
ontwikkeling of doordat mensen in het aardbevingsgebied niet 
meer weg kunnen.

Trends en ontwikkelingen
Naar eigen zeggen waardeert de Schildjer zijn vrijheid. In de 
dorpsenquête hebben zij rust, uitzicht, natuur, de gemoedelijkheid 
en het dorpsgevoel als belangrijke waarden voor het dorp 
genoemd. Maatschappelijk gezien hebben diverse ontwikkelingen 
impact op Overschild. Voorbeelden zijn de toename van 
1-persoonshuishoudens, vergrijzing, digitalisering, thuiswerken, 
zorg en service aan huis en de deeleconomie. De overheid 
verwacht anno 2018 dat mensen zolang mogelijk thuis wonen. Een 
goede ontmoetingsplek is een belangrijke randvoorwaarde voor 
sociale doelstellingen. Dorpshuis De Pompel vervult deze functie 
met verve. Het dorp kent verder culturele initiatieven, zoals een 
jaarlijkse toneelvoorstelling en sportactiviteiten. De Schildjers zijn 
georiënteerd op de omliggende kernen als het om hun dagelijkse 
voorzieningen gaat. Meestal zijn dat Appingedam, Ten Boer of 
Schildwolde en Slochteren. Reisafstanden, de OV-verbinding en de 
plek waar men werkt zijn hierbij variabelen. Voor bovenregionale 
voorzieningen gaan de Schildjers naar de stad Groningen. 

2  Peildatum 1 januari 2018.
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De school is enige jaren geleden gesloten. De kinderen gaan 
nu naar scholen in de omliggende dorpen, maar meest naar 
Appingedam.

2.2 Welstand: het landschap 
en de bebouwde omgeving

Historie en erfgoed
Het dorp Overschild is gelegen in het noorden van Duurswold op de 
grens van laagveen en kleigrond. Het gebied werd vanaf het midden 
van de tiende tot in de twaalfde eeuw ontgonnen. Tussen 1866-1876 
werd ten noorden van Overschild het Eemskanaal aangelegd als 
verbinding tussen Groningen en Delfzijl. Met de verbreding van 
het Eemskanaal in 1961-65 verdween de brug en daarmee ook de 
verbinding naar het noorden. De Kanaalweg en de Meerweg werden 
voor autoverkeer doodlopende straten. De Graauwedijk bleef de 
doorgaande oost-west verbinding. Tot halverwege de negentiende 
eeuw was het huidige dorp Overschild een gehucht met slechts 
enkele boerderijen. Het gehucht werd Graauwe Dijk of Over ’t Schild 
genoemd; naar de dijk waaraan de eerste bebouwing werd gebouwd 
of de locatie aan de overzijde van het Schildmeer ten opzichte van 
het moederdorp Schildwolde. Daarna groeide het dorp langzaam 
uit tot enkele honderden woningen in 1879. De meeste nieuwe 
woningen werden gebouwd rondom de kruising van de Graauwedijk 
en de huidige Meerweg/Kanaalweg. Daarna is Overschild nauwelijks 
nog veranderd met uitzondering van de bouw van de school en 
enkele rijtjeswoningen aan de Meerweg.

In het postcodegebied Overschild staan 3 rijksmonumenten (de 
kerk en de pastorie aan de Graauwedijk en de korenmolen Windlust 
aan de Kanaalweg). In 2017 heeft de gemeente alle karakteristieke 
objecten in de hele gemeente geïnventariseerd. In Overschild 
zijn 18 (woonhuis)panden, 1 baarhuisje op de begraafplaats aan 
de Meerweg en 16 boerderijen als karakteristiek geduid. Hiervan 
komen in principe 7 objecten in aanmerking voor een status 
als gemeentelijk monument. Voor Overschild is het opleggen 
van deze status als keuze aan de bewoners gelaten vanwege de 
aardbevingsproblematiek. Het is nog niet bekend wie uiteindelijk 
kiest voor de status gemeentelijk monument. 
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Het dorp als geheel vormt geen beschermd dorpsgezicht. Naast 
gebouwen heeft een aantal bomen een monumentale status. In 
Overschild gaat het om 57 monumentale en 35 waardevolle bomen, 
meest in het buitengebied.

Landschap, water en bodem
Het postcodegebied Overschild kenmerkt zich door haar open, 
grootschalig ruraal karakter. Het Eemskanaal, het Schildmeer en 
sinds 2014 het natuurgebied ’t Roegwold completeren en begrenzen 
dit landschap. De bebouwing ligt solitair of in kleine clusters 
verstrooid in het landschap. Het gaat met name om boerderijen 
en/of ensembles met landarbeiderswoningen. De bebouwing van 
het dorp Overschild als lint is opgezet en kent een karakteristiek 
kruispatroon. 

Binnen dit kruis zijn kavels en bebouwing bescheiden van 
vormgeving en omvang. De panden staan dicht op elkaar en 
met de voorgevels dicht op de weg. Over het algemeen is het 
postcodegebied Overschild dus dunbevolkt. De woningvoorraad 
is relatief oud en bestaat op 14 uitzonderingen na (4 tweekappers 
en 2 driekappers in het dorp) uit vrijstaande woningen. Het dorp 
Overschild is gebouwd op een inversierug ook wel kreekrug 
genoemd. Inversieruggen liggen hoger in het omliggende 
landschap. Soms wel tot een halve meter verschil. Dit 
hoogteverschil werd aangegrepen voor ontsluitingswegen en (nog 
weer later) lintbebouwing. Desondanks ligt Overschild laag. Het 
maaiveld in Duurswold is door de veenontginningen aanzienlijk 
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gedaald, waardoor het gebied nu een van de laagst gelegen delen 
van de provincie is en het grondwater dicht tegen het maaiveld ligt. 
Door verlaging van het grondwaterpeil treedt verdroging van de 
veenhoudende bodem op, met inklinking en oxidatie tot gevolg en 
daardoor onder andere bodemdaling. Het waterschap Hunze en Aa’s 
probeert hierin met haar peilbesluit een goede balans te vinden. 
Er is binnenkort een nieuw peilbesluit nodig, maar het is nog niet 
bekend of deze tot verhoging of verlaging van het grondwaterpeil 
zal leiden. Mogelijke nieuwbouw dient terdege rekening te houden 
met de bodemgesteldheid en mogelijkheid van wateroverlast. Bij 
een eventuele dijkdoorbraak van het Eemskanaal loopt een groot 
deel van het gebied kans op een serieuze overstroming tot een 
waterstand van meer dan een meter in het dorp.

Overschild kent 3 locaties met bodemverontreinigingen en 
ongeveer 66 locaties die verdacht, maar niet onderzocht zijn3. 
Dit is uitgezonderd de twee NAM-locaties. Het gebied kent op 
voorhand geen locatie met verhoogd risico voor niet geëxplodeerde 
explosieven. Archeologisch gezien zijn enkele oude verhogingen 

3 Bron: Nazca. 2018
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in het landschap (wierden)interessant waarvan sommige 
bebouwd zijn. In het dorp zelf bevinden zich geen archeologische 
bijzonderheden. Bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan 
zullen deze elementen nader worden onderzocht.

Verkeer en infrastructuur
Het gebied wordt ook nu nog doorsneden door twee doorgaande 
wegen. De N865 (Meenteweg) vormt de noord-zuid verbinding en 
verbindt het Duurswold met het Hogeland. De Graauwedijk is de 
oost-west verbinding door de bebouwde kom van Overschild, die 
verder gaat langs het Eemskanaal. Hoewel de N360 (de verbinding 
tussen Groningen en Delfzijl) de hoofdverbinding is voor oost-west 

verkeer, vormt de route Graauwedijk-Eemskanaal een 
veel gebruikt alternatief. Er zijn in Overschild (bebouwde 
kom) de afgelopen 10 jaar geen ongevallen geregistreerd. 
Dit is mogelijk te danken aan verkeersremmende 
maatregelen die zijn getroffen na een noodlottig ongeval 
waarbij vijf scholieren ernstig gewond zijn geraakt. 
Wel zijn er geluiden dat er nog steeds te hard gereden 
wordt, wat negatieve invloed heeft op de leefbaarheid 
en gevoelens van veiligheid. De inschatting is dat de 
verkeersintensiteit in Overschild de komende jaren 

ongeveer gelijk zal blijven. Het zal niet veel drukker of onveiliger 
worden. Voor fietsers zijn er enkele toeristische voorzieningen,  
met name langs het Eemskanaal (richting Appingedam) en rond 
het Schildmeer.

“Het zal  
niet drukker 
of onveiliger 
worden”
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2.3 Welvaart: de economie 
van Overschild

Het postcodegebied Overschild kent landbouw als economische 
drijver. Industrie en dienstverlening vindt buiten het gebied 
plaats of is daar in de loop der tijd naar toe verplaatst. Er zijn 104 
bedrijven in het gebied. Overschild is een forensendorp geworden. 
Mensen die niet in de landbouw werkzaam zijn, werken op enkele 
uitzonderingen na, buiten het dorp. Het Schildmeer en ’t Roegwold 
hebben aantrekkingskracht op toeristen. Overschild profiteert hier 
maar beperkt van. De meeste toeristische faciliteiten bevinden zich 
aan de zuidflank van het Schildmeer en ’t Roegwold.

2.4 Gevolgen gaswinning
Overschild bevindt zich in het hart van het aardbevingsgebied. 
Dit blijft ook zo na het besluit om de gaswinning sneller naar 0 te 
brengen. In het postcodegebied van Overschild bevinden zich twee 
NAM-locaties. De putten hier zijn inmiddels afgesloten. De locaties 
worden waarschijnlijk op termijn ontmanteld en teruggegeven 
aan de landbouw. Het is duidelijk dat de aardbevingen en het 
versterkingsproces grote impact hebben op de bewoners. Dit 
proces doet wat met mensen. De sociale samenhang en structuur 
veranderen meer en anders dan gewoonlijk. Dit kan ook tot sociale, 
psychische en gezondheidsproblemen leiden op kortere en langere 
termijn. Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen heeft dit 
aangetoond4. Het is zaak de negatieve tendens te doorbreken en 
de ontwikkelingen ten positieve te keren. Dan kan de kracht van 

de gemeenschap en van de inwoners tot 
zijn recht komen en is er weer ruimte voor 
gemeenschapsgevoel en saamhorigheid 
van waaruit een de dorpsgemeenschap 
vitaal kan blijven. 

4 Prof. dr. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe, Gronings Perspectief 3, Groningen: RUG. 6 juni 2018.
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Ambities voor 
Overschild

De bewoners van Overschild hebben in hun eigen Witboek 
en de Dorpsvisie (Witboek 2.0) ambities aangegeven voor 
de toekomst van hun dorp en woonomgeving. Deze worden 
hier uitgewerkt, gegroepeerd en eventueel samengevat.
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H et dorp kiest voor 10 leidende  
principes of uitgangspunten voor  
een toekomstig Overschild.  
Dit zijn: 

• het behoud van uitzicht, 
• een natuurlijke omgeving, 
• vrijheid van handelen, 
• een veilige woonomgeving, 
• een duurzaam dorp, 
• een toekomstbestendig dorp, 
• een versterking die niet alleen leidt tot veiligheid maar ook tot 

schadebeperking, 
• minder (sluip)verkeer, 
• goede verbindingen met de omgeving,
• een sociaal Overschild. 

Via de enquêtes blijken het uitzicht, natuurontwikkeling en vrijheid 
van handelen het meest belangrijk.
De enquêtes en bewonersavonden laten ook zien, dat de Schildjers 
open staan voor verandering. Het dorp hoeft niet hetzelfde te 
blijven. Gedwongen door de situatie bestaat er een voorkeur om dan 
maar over te gaan tot sloop-nieuwbouw als de huizen te onveilig 
zijn of versterking te duur. Er mag best moderner teruggebouwd 
worden vinden de meeste Schildjers. De reeds bestaande diversiteit 
van huizen mag nog verder gaan door het toepassen van andere 
bouwmethoden, dan het nu gebruikelijke rode baksteen.
De Schildjer wil een dorp waarin het weer plezierig wonen is. Dat 
hoeft niet een dorp te zijn dat er precies zo uitziet als voorheen. 
Het mag best een frisse en aantrekkelijke uitstraling hebben. Een 
dorp dat duurzaam is, als het kan aardgasvrij. Het dorp is ook 
levensloopbestendig. Schildjers willen tot op hoge leeftijd in hun 
dorp kunnen blijven wonen. Tenslotte wil het dorp aantrekkelijk 

blijven voor jonge mensen. Het buigt graag de grote 
nadelen van de noodzakelijke versterking om in de 
voordelen die Overschild kunnen maken tot een 
aantrekkelijk, vitaal en toekomstbestendig dorp. Tot 
een icoon in het aardbevingsgebied.

“Toepassen 
van andere 
bouwmethoden, 
dan gebruikelijke 
rode baksteen”
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3.1 Welstand: ruimtelijke vrijheid
Flexibel bestemmingsplan
De aard van de versterkingsopgave vraagt om drastische 
maatregelen. De gemeente Midden-Groningen maakt met spoed 
een nieuw bestemmingsplan voor Overschild. Deze komt in de 
plaats van het bestemmingsplan, dat nu geldt voor het dorp. Dit 
nieuwe bestemmingsplan krijgt een flexibel karakter om ruimte 
te laten aan de invullingen die de bewoners en de situatie vragen. 
Ten opzichte van de vigerende bestemmingsplan betekent dit meer 
flexibiliteit bieden aan:
• Het bouwen tot aan de kavelgrens: tot ca. 2 meter of de 

mogelijkheid huizen te koppelen tot twee-onder-een-kap) (200, 
201 en 234 dorpsvisie).

• Het loslaten van een specifieke rooilijn en het verruimen van een 
specifiek bouwblok per kavel. (202, 203 en 235 dorpsvisie).

• Het toelaten van meer variatie in bouwvolumes, afhankelijk van 
de afstand tot de kavelgrens en de grootte van de kavel (204, 205 
en 236 dorpsvisie).

• Het accepteren van een hogere bouwhoogte (tot een maximum 
van 10 meter) gerelateerd aan de afstand tot de kavelgrens (hoe 
hoger, hoe groter de afstand tot de kavelgrens) en de afstand tot 
de molen (molenbiotoop) (206, 207 en 237 dorpsvisie).

• Het koppelen van bijgebouwen aan hoofdgebouwen (216 en 217 
dorpsvisie).

Het hoofddoel van het nieuwe bestemmingsplan is het zo goed 
mogelijk faciliteren van de versterkingsopgave. (Zie project 2 in de 
projectenoverzicht.)
Het is mogelijk dat dit regime ook wordt doorgetrokken naar 
het buitengebied van Overschild. Voor het buitengebied geldt nu 
een ander bestemmingsplan, te weten het Bestemmingsplan 
buitengebied voormalig gemeente Slochteren van 2012. Dit 
wel of niet doortrekken hangt af van de vraag welke impact de 
versterkingsopgave voor het buitengebied zal hebben. Mocht de 
versterking leiden tot grootschalige sloop-nieuwbouw, dan is 
dezelfde flexibiliteit gewenst als voor het dorp. Als dit niet zo is kan 
het huidige bestemmingsplan buitengebied in stand blijven.
Om de versterking van het dorp voldoende ruimte te geven 
zullen de grenzen van de bestemmingsplan voor het dorp 
wel iets opgerekt worden. Dit betekent dat een klein deel van 
buitengebied direct grenzend aan de dorpskern onder het nieuwe 
bestemmingsplan van het dorp gaat vallen. 
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De exacte grenzen worden bepaald bij het opstellen van dit nieuwe 
bestemmingsplan. Om tot een nieuw bestemmingsplan te komen 
geldt een uitgebreide procedure, inclusief inspraakmogelijkheden. 
De hier beschreven hoofdlijnen worden daarin nader gewogen 
en daarna vastgelegd. Dan valt ook definitief het besluit om het 
nieuwe bestemmingsplan alleen voor de bebouwde kom of toch 
voor het gehele postcodegebied te laten gelden.

Beeldkwaliteit
Overschild wil een nog mooier dorp worden. Een dorp dat haar 
ruimtelijke eigenheid heeft behouden, maar door ingrepen op 
kavelniveau en met maatregelen in de collectieve ruimte kans 
heeft gezien haar dorpswaarden optimaal te vergroten. De 
inwoners geven hieraan grotendeels zelf gestalte. Zo ontstaat 
een dorp waarmee men zich verbonden voelt, waar men tot in 
lengte van jaren zou willen en kunnen blijven wonen (zie §5.3 
van de Dorpsvisie). Nagenoeg alle woningen binnen Overschild 
dienen te worden versterkt. Daar horen goede randvoorwaarden en 
mogelijkheden bij. Stedenbouwkundig uitgangspunt daarbij is dat 
het overall ruimtelijke beeld in beginsel zo dicht mogelijk tegen het 
huidige karakteristieke dorpsbeeld (kruisdorp) aan blijft liggen. 
Tussen deze stedenbouwkundige boekensteunen komen meer 
mogelijkheden voor variatie en differentiatie. Voor alle individuele 
ingrepen geldt dat de situationele eigenschappen en een gezond 
‘noaberschap’ leidend zouden moeten zijn. Overschild hecht 
aan keuzevrijheid. De versterkingsopgave is een uiterst delicate 
evenwichtsoefening. De Schildjers denken dat het balanceren 
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gebaat is bij een beperking van de welstandstoetsing. De Schildjers 
vertrouwen op het zelfcorrigerend, nivellerend vermogen van een 
gezamenlijk afstemmingsproces. Vertrouwen dat de gemeente 
graag aan de Schildjers wil schenken. Het terugwinnen van 
vertrouwen is één van de belangrijkste wensen voor de toekomst 
van het aardbevingsgebied.

Nagenoeg welstandvrij is niet helemaal welstandsvrij. Nagenoeg 
betekent dat de gemeente veel vrijheid toestaat, maar op een paar 
punten vasthoudt aan een duidelijke grens. Deze grenzen zijn:
• Vasthouden van het kruisdorp als hoofdvorm.
• Streven naar behoud van de aangewezen karakteristieke panden 

en monumenten.
• Afwegingen over beeldkwaliteit komen in goed overleg binnen de 

gemeenschap tot stand.
Voor het laatste punt is het nodig het afstemmingsproces van alle 
individuele wensen en mogelijkheden goed te organiseren. Een 
dorpsmaquette is daarvoor een goed instrument. Deze is inmiddels 
beschikbaar. De begeleiding van dit proces vindt plaats door een 
dorpsbouwmeester, een geloofwaardige autoriteit gelijk aan die 
van een stadsbouwmeester in grote steden. Onder die supervisie 
zou reguliere welstandstoetsing meer op afstand kunnen worden 
gezet en het nieuwe bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan des 
te ruimer en globaler worden vormgegeven. Dit is afwijkend van het 
huidige welstandsbeleid in de gemeente. (Zie projecten 3, 4 en 5 in 
de projectenoverzicht.)
Het nieuwe beeldkwaliteitsplan wordt in een nader interactief 
proces met het dorp opgesteld.
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Wonen
Overschild is en blijft een woondorp. Het is de ambitie om de 
huidige woningvoorraad in Overschild in stand te houden of zelfs 
lichte groei mogelijk te maken. De noodzakelijke versterking wordt 
als een kwaliteitsimpuls benut, die niet alleen voor de huidige 
bewoners positief is, maar die ook nieuwe inwoners van elders kan 
aantrekken. De gemeente ondersteunt de kwaliteitsimpuls op drie 
manieren: 
• het bewaken en stimuleren van de kwaliteit van de gebouwen en 

de directe omgeving (zie beeldkwaliteit);
• het actief ondersteunen van verduurzamingsmaatregelen (zie 

duurzaamheid);
• het stimuleren van levensloopbestendig wonen (zie sociaal 

domein).
Voor de Schildjers zelf is het belangrijk dat zij elkaar onderling 
ook kunnen aanspreken over het beheer en onderhoud van 
woning en tuin. De ideeën uit het boekje Gronings Gereedschap 
kunnen daarbij helpen. Toch kan er als gevolg van algemene 

maatschappelijke ontwikkelingen op korte of 
middellange termijn krimp ontstaan. De gemeente 
kiest voor een flexibele houding in de komende 10 jaar: 
voorzichtig meegroeien als de kwaliteitsimpuls leidt 
tot een grotere aantrekkingskracht, of krimpen als dat 
noodzakelijk is.

“Stimuleren van 
kwaliteit van de 
gebouwen en de 
directe omgeving”
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Het dorp geeft zelf aan aantrekkelijk te willen blijven voor de 
eigen inwoners en voor nieuwe inwoners van buiten. Vooral het 
aantrekken van jonge gezinnen wordt gezien als een waardevol 
streven. Er zijn meerdere manieren om dit te bereiken, zoals 
goedkope woonmogelijkheden voor starters, het verbeteren van 
de verbindingen naar scholen en het promoten van de unieke 
woonkwaliteiten van Overschild zoals rust, ruimte en uitzicht. 
Het feit dat Overschild een actief dorp is en wil blijven, is ook 
van toegevoegde waarde. Door levensloop bestendige woningen 
kunnen Schildjers langer in hun dorp blijven wonen. Inwoners die 
uiteindelijk niet meer zelfstandig in Overschild kunnen wonen, 
verhuizen veelal naar een voorzieningendorp, zoals bijvoorbeeld 
Siddeburen.

De mogelijkheid van een nieuwe woonkern op afstand van het 
kruisdorp is interessant. De voorkeur van de dorpsgemeenschap 
gaat uit naar de boorden van het Schildmeer (‘Oeverschild’). 
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is woningbouw hier goed 
inpasbaar. Hetzelfde geldt voor het uitbouwen van een boerenerf 
tot een nieuw cluster in het landschap. Ook woningen met een 
meer experimentele verschijningsvorm zouden zich met respect 
voor de omgeving in dit landschap kunnen voegen. (Zie ook 

§5.6 van de Dorpsvisie.) Het creëren van een 
alternatieve kern in het ruime buitengebied van 
Overschild is niet alleen een kwaliteitsimpuls 
voor het dorp, maar ook voor de gehele regio. 
Het kan een aantrekkelijk woonmilieu bieden 
aan mensen die net als de Schildjers kiezen 
voor wonen met uitzicht. Een combinatie met 
aanvullende natuurontwikkeling ligt voor de hand. 
Er wordt een kleinschalig en overwegend privaat 

karakter voorgestaan, anders dan het publieke karakter van de 
zuidoost-oever van het Schildmeer.  De realisatie van een dergelijk 
alternatieve kern is echter vanuit het oogpunt van onder meer 
natuur(wetgeving) en eigendomspositie een lastige zaak is. Ook 
vraagt het een aanzienlijk hogere investering, dan het budget 
van versterken alleen toelaat. Tenslotte staat het haaks op de 
Omgevingsverordening provincie Groningen, dat uitgaat van 
bundeling van nieuwe stedelijke ontwikkelingen - waaronder wonen 
- binnen bestaand stedelijk gebied. Een eerste stap is daarom 
een nadere verkenning van de haalbaarheid. (Zie project 8 in de 
projectenoverzicht.)
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Erfgoed
De gemeente Midden-Groningen is zuinig op haar erfgoed. Waar 
mogelijk wil de gemeente monumenten en karakteristieke panden 
behouden. Versterking van rijks- en gemeentelijke monumenten 
vinden onverkort plaats. Hiervoor zijn financiële middelen 
beschikbaar. Voor karakteristieke panden ligt dat anders. Onder 
regie van de NCG is een afwegingskader vastgesteld waarmee 
alle betrokkenen (CVW, NCG en gemeenten) werken bij herstel 
van schade, bij versterking of in het uiterste geval sloop en 
terugbouw van karakteristieke panden. Uitgangspunt moet zijn 
het behoud van de erfgoedwaarde van het pand. Onzorgvuldig 
herstel of versterking, waarbij de cultuurhistorisch waardevolle 

onderdelen van een pand worden aangetast, moet 
worden voorkomen. De eigenaar van het pand staat 
centraal in dit proces. De provincie onderzoekt hoe 
eigenaren financieel geholpen kunnen worden. 
Zonder een dergelijke mogelijkheid is de toekomst 
van deze panden ongewis. 

Duurzaamheid: van dat gas af
Overschild heeft de ambitie om zoveel mogelijk en liefst 
100% van het gas verlost te worden. Nieuwe wetgeving voor 
nieuwbouwwoningen helpt daar al bij. Voor het versterken van 
woningen is dit nog niet geregeld. Nu is wel de kans om dit voor 
geheel Overschild te doen. Benut de versterkingsoperatie voor een 
kwaliteitsimpuls die Overschild tot een gasloos gebied maakt, 
met een eigen warmtenet (met als bron het Schildmeer) en een 
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gezamenlijke warmtepomp. Hier ligt een directe relatie met het 
opstellen van de Regionale Energiestrategieën (RES). Deze dienen in 
2021 gereed te zijn. Concreet moet een RES antwoord geven op de 
vraag welke hernieuwbare energiebron(nen) de regio gaat inzetten 
om in de energiebehoefte van de regio te voorzien en hoe het 
tijdspad er op hoofdlijnen uitziet om dit te realiseren. Het is voor 
Overschild een uitgelezen kans om nu te kiezen voor de toekomst: 
voor welke hernieuwbare energiebron(nen) wordt gekozen om 
het gas te vervangen? Kan Overschild het eerste energieneutrale 
dorp van Nederland worden? Is er een energiecoöperatie nodig? 
Kunnen we de oude NAM-locaties gebruiken voor zonneparken? 
Nieuwe energieconcepten -zoals zonnepanelen, zonnecollectoren, 
en windmolens – zijn overigens zeer zichtbaar. Een goede 
landschappelijke relatie met het dorp en het buitengebied is 
noodzakelijk. Hiervoor is afstemming nodig met de provincie. (Zie 
ook 170-173 van de Dorpsvisie).

De gemeente heeft hierbij een ondersteunende- én een 
voorbeeldrol. We willen als gemeente ruimte geven aan 
initiatieven voor het duurzaam produceren van energie. 
Daarnaast willen we verduurzaming niet het stiefkindje van 
de versterkingsopgave laten worden. Het is kostenbesparend/
efficiënt om verduurzamingsmaatregelen gelijktijdig met 
de versterkingsoperatie uit te voeren. Denk hierbij aan 
isolatiemaatregelen, die goed te combineren zijn met bouwkundige 
ingrepen bij de woning. Bovendien is isoleren stap 1 in de 
zogenaamde ‘trias energetica’. Alles wat je kunt besparen op het 
energieverbruik hoef je ook niet (duurzaam) op te wekken. Voor 
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het benutten van deze kansen zijn niet alleen de bewoners aan 
zet. Er is extra geld nodig om dit goed te doen. (Zie project 9 in de 
projectenoverzicht.)

Inrichting van de openbare ruimte 
De huidige inrichting van de openbare ruimte in het dorp 
Overschild is passend voor de huidige vorm van het dorp. De 
aanstaande versterking zal op meerdere manieren invloed 
hebben op de openbare ruimte. In negatieve zin zullen de 
grootschalige bouwwerkzaamheden schade gaan veroorzaken 
aan de bestratingen en het straatmeubilair. De gemeente laat 
daarom voorafgaande aan de werkzaamheden een nulmeting 
doen. Waar nodig zal het leidingenstelsel worden vervangen, mede 
met het oog op toekomstbestendigheid. Zo zal de overgang naar 
gasloos bouwen impact hebben op het leidingenstelsel. Tijdens 
de werkzaamheden zal in samenwerking met alle partners goed 
worden gelet op de veiligheid van de openbare ruimte.
In positieve zin biedt de versterking kansen om opnieuw naar de 
inrichting van het dorp te kijken. Op diverse plekken is kavelruil 
noodzakelijk om het terugbouwen van het dorp volgens de actuele 
voorschriften mogelijk te maken. In sommige gevallen betekent 
dit een uitbreiding van de openbare ruimte. Dit biedt gelegenheid 
om samen met het dorp alternatieven voor de invulling hiervan 

te regelen, zoals meer publiek groen of kunst. 
Daarnaast is het streven om de beoogde kwaliteit 
in woningbouw ook terug te laten komen in de 
kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte. 
Verspringende rooilijnen leiden bijvoorbeeld tot 
meer ruimte voor de huizen. Voor de inrichting 
hiervan hebben bewoners en gemeenschap een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Tenslotte 

is er een directe relatie tussen de inrichting van de openbare 
ruimte en verkeersveiligheid. Een nieuwe inrichting biedt de 
kans hier opnieuw naar te kijken. (Zie project 10 en 11 in de 
projectenoverzicht.)

Verbindingen: verkeer en infrastructuur 
Overschild hecht aan goede verbindingen met haar omgeving. Dit 
geldt voor alle modaliteiten. Voor bewoners ligt de nadruk op het 
verminderen van de autodruk in de kern van Overschild. Hier blijft 
onvrede bestaan over het sluipverkeer en de snelheid waarmee 
men rijdt. 
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Ruim 10 jaar geleden zijn hier maatregelen voor getroffen. 
Deze hebben tot op zekere hoogte gewerkt, maar hebben de 
onveiligheidsbeleving niet weggenomen. De ambitie is om 
aansluitend op de verbouwing te komen tot een nieuwe inrichting 
van de Graauwedijk en mogelijk ook andere wegvlakken. 
Daarbij wordt aandacht besteed aan de juiste mix tussen 
een lineair wegbeeld of asverspringingen, de keuze van het 
plaveisel, het benutten van cultuurhistorische onderleggers 
bij verkeersremmende obstakels en de kansen die mogelijke 
kavelverschuivingen bieden voor de wegaanleg. Het doel is een 

aantrekkelijker en veiliger straatbeeld, dat tegelijkertijd 
onaantrekkelijker wordt voor doorgaand verkeer. 
De gemeente organiseert hiervoor een interactief 
dorpsproces nadat de effecten van de verbouwing 
voor de kavelindeling en de inrichting van de openbare 
ruimte duidelijk zijn geworden. De noord-zuid-loper 
van het kruisdorp en de rest van het buitengebied 

verdient een liefelijker inrichting; een inrichting die meer in 
overeenstemming is met de erf-ontsluitingsfunctie. Hier past niet 
langer de functionele scheiding van voetgangers op een trottoir 
en autoverkeer op een asfaltbaan. (Zie 174-177 en 184-185 van de 
Dorpsvisie.) De weg langs het Eemskanaal naar Groningen heeft 
invloed op de verkeersintensiteit binnen Overschild. Het geniet 
de voorkeur deze weg nog verder af te waarderen en vooral ook de 
veiligheid voor fietsers verder te vergroten. Het is de wens om langs 
het Eemskanaal een (snel)fietspad aan te leggen tot aan de stad 
Groningen, zodat scholieren en anderen veiliger hun bestemming 
kunnen bereiken. (Zie project 12 in de projectenoverzicht.) 
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Voor collectief vervoer is Overschild aangewezen op een buurtbus. 
Het dorp wil deze verbinding graag behouden en pleit aansluitend 
voor een betere aansluiting van deze buurtbus op andere regionale 
verbindingen. Daarnaast zou het dorp graag een deelauto in het 
dorp willen en een mogelijke laadpaal voor elektrische auto’s. 
Wellicht bieden de ontwikkelingen rond autonoom vervoer ook 
kansen. (Zie project 14 in het projectenoverzicht.)
Toeristisch gezien ligt Overschild in de luwte van het Schildmeer. 
Een rechtstreekse fietsverbinding met het meer is een diepe 
wens van het dorp. Hetzelfde geldt voor meer mogelijkheden om 
ommetjes rond het dorp te maken. Een stelsel van wandelpaden 
moet dit mogelijk maken (Dorpsvisie 162-169).

Tenslotte betreft verbindingen ook de aansluiting 
op de digitale ‘snelweg’. Zowel het GSM- als het 
Internetnetwerk blijft achter. Na de versterking zijn 
deze achterstanden bij voorkeur weggewerkt.  
(Zie project 13 in de projectenoverzicht.)

Water en Bodem
De gemeente streeft naar een goede bodemkwaliteit op elke kavel. 
De versterkingsoperatie biedt de gelegenheid om bestaande 
verontreinigingen aan te pakken. Als we dat doen, wordt 
Overschild het schoonste dorp in het land. Bij het aanvragen van 
omgevingsvergunningen is het uitvoeren van bodemonderzoek 
en indien noodzakelijk sanering van de grond verplicht. Een 
ruimhartige versterking betekent dat onderzocht moet worden 
hoe dit onderdeel wordt meegefinancierd en bewoners niet 
voor onverwachte c.q. hoge kosten worden gesteld. Vanuit het 
waterbeleid is het afkoppelen van watersystemen een belangrijk 
doel. De gemeente en het waterschap willen waar dat kan 
voorkomen dat regenwater via het riool wordt afgevoerd. Op dit 
moment is het riool- en watersysteem in Overschild niet toereikend 
voor volledige afkoppeling. Onderzocht wordt op welke wijze toch 
tot een zo maximaal mogelijke afkoppeling kan worden gekomen. 
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3.2 Welzijn: een leefbaar Overschild
De Schildjers bepalen in belangrijke mate de leefbaarheid binnen 
hun eigen gemeenschap. Zij bepalen zelf hoeveel contact zij 
willen met hun buren, welke activiteiten zij samen met andere 
dorpsgenoten willen opzetten en op welke manier zij zorgvragen 
onderling willen oplossen. De gemeentelijke overheid heeft binnen 
leefbaarheid een faciliterende functie. Eigen initiatief wordt 
ondersteund met geld of advies. Ook binnen het sociaal domein 
geldt dit principe, aangevuld met het bieden van een vangnet voor 
mensen die om wat voor reden dan ook extra hulp nodig hebben 
om in de huidige samenleving bij te kunnen blijven.

Sociale samenhang
Overschild is een actief dorp. De teleurstelling over het verdwijnen 
van de school is omgezet naar het enthousiasme om van het 
vrijkomende gebouw een bruisend dorpshuis ‘De Pompel’ te maken. 
De Pompel is het hart van het dorp en met de versterkingsoperatie 
in aantocht ook het hart voor de gesprekken hierover, het nadenken 
over de toekomst en het delen van boosheid en verdriet.
Het behoud van de Pompel is van wezenlijk belang. Het hebben 
van voldoende vrijwilligers is belangrijk. Samen met de gemeente 
wordt onderzocht of het tijdens de versterkingsoperatie wenselijk 

is om de inzet van vrijwilligers tijdelijk aan te vullen 
met een sociaal beheerder, omdat de mogelijkheden 
van bewoners door individuele bouwwerkzaamheden 
minder zullen zijn. Het dorp erkent ook dat algemeen 
maatschappelijke ontwikkelingen, zoals langer 
zelfstandig thuis wonen en het centraliseren van 
voorzieningen, ook in Overschild spelen. In den lande 

zijn meerdere voorbeelden van dorpen die alleen of gezamenlijk 
eigen ondersteuningsorganisaties opzetten. Vaak onder de 
noemer zorg- of dorpscoöperatie. De gemeente ondersteunt deze 
initiatieven graag, evenals bijvoorbeeld de provincie. Het dorp is 
zelf aan zet om zich, indien wenselijk, aan te sluiten bij bovenlokale 
initiatieven zoals nu wordt onderzocht voor de 6 dorpen rond het 
Schildmeer. In het versterkingsproces zal voor veel individuele 
eigenaren logischerwijs de nadruk komen te liggen op hun eigen 
afwegingen en problemen. Maar individuele overwegingen en 
problemen kunnen niet los gezien worden van hun omgeving, 
bijvoorbeeld de directe buren, de hele straat of het hele dorp. Dit 
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kan leiden tot onderlinge spanningen tussen buren binnen het 
dorp. Om dit te voorkomen is het belangrijk om te investeren in 
instrumenten, die inwoners individueel en collectief ondersteunen 
in dit proces. Voorbeelden zijn hierin het beoogde dorpsproces 
(zie pagina 19), de dorpsmaquette en de procesbegeleider/
kavelmakelaar (zie project 5 en 6 in de projectenoverzicht). Een 
ander voorbeeld is de inzet van extra opbouwwerk bepleit, al dan 
niet in combinatie met de gevraagde sociale beheerder van De 
Pompel (zie project 15 en 16 in de projectenoverzicht).

Sociaal domein
Iedereen doet mee, kansen scheppen, verschil mag en moet er 
zijn5. Dit zijn voornemens die ook Overschild betreffen. Het is aan 
de gemeente om mensen die hierin niet op eigen kracht of met 
behulp van hun eigen sociale omgeving in slagen te ondersteunen. 
De gemeente gaat door op de ingeslagen weg en blijft dus 
ondersteunen door middel van de inzet van het sociaal team, 
menskracht en zichtbaarheid. Het sociaal team biedt begeleiding 
en ondersteuning op individueel niveau. Op collectief niveau 
bestaat dit uit de inzet van de gebiedsregisseur, een nieuwe functie 
binnen Midden-Groningen. Het sociaal domein kent ook een fysieke 
vertaling. Levensloopbestendigheid is daarvan een goed voorbeeld. 
Als je gaat investeren betrek dan ook levensloopbestendigheid, 
aanpasbare woningen, probeer dure WMO aanpassingen te 
voorkomen. 

5  Gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren, Samen kom je verder; kompas voor 
de nieuwe gemeente Midden-Groningen, april 2016.
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De gemeente wil deze ontwikkeling graag stimuleren 
en net als verduurzaming, afkoppeling van regenwater 
en eigen ambities van bewoners als niet te missen 
koppelkansen aandragen. Meer in het algemeen 
is ook vanuit sociaal perspectief de zorg voor een 
toegankelijke, veilige, gezonde/beweegvriendelijke 
en gebruiksvriendelijke inrichting van de (openbare) 

ruimte van belang. Let op ontwikkelingen als bewegen in de openbare 
ruimte, zoals wandelen, fietsen, mountainbiken. De fysieke inrichting 
van het dorp moeten deze ontwikkelingen faciliteren, ondersteunen 
en zeker niet blokkeren. 

Tijdens de versterking
Iedereen is het erover eens dat de versterkingsoperatie extra 
veerkracht van de Schildjers vraagt. Daarom is nu al extra inzet van 
het sociaal team beschikbaar. Deze inzet wil de gemeente gedurende 
het hele proces voortzetten. Daarnaast zien we samen het belang 
van meer collectieve ondersteuning. Om de gezamenlijkheid als 
dorp ook tijdens de verbouwing te behouden. Daarvoor wordt de 
inzet van extra opbouwwerk bepleit, al dan niet in combinatie met 
de gevraagde sociale beheerder van De Pompel. Het behouden van 
samenhang is geen incidentele activiteit, het dient gedurende het 
gehele proces aandacht te houden en zo nodig daarna. Bovenstaande 
vraagt voldoende financiële ruimte voor het faciliteren van de 
ontwikkelingen in het sociaal domein. Een relatief beperkte 
investering, die groot en langdurig rendement kan brengen. 
(Zie projecten 15, 16 en 17 in de projectenoverzicht.)
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Meer specifiek vinden wij tijdens de versterking aandacht nodig voor:
• Kinderen: informeren, betrekken en verhalen op de beleving van 

het kind zelf gericht. Zie in dit verband ook het advies van de 
kinderombudsman6.

• Ontmoeting. (Programma 18 in de projectenoverzicht.)
• Kunst en cultuur, inclusief de mogelijkheid het verhaal van 

versterking te delen en voor later te bewaren. (Programma 19 in de 
projectenoverzicht.)

• Het afscheid nemen van het oude en het vieren van het nieuwe.
Dit vraagt aansluiting bij bestaande zaken, maar ook bijzondere 
middelen en een onorthodoxe aanpak. Er zijn in de regio goede 
voorbeelden om hier in Overschild maatgericht invulling te 
geven, zoals de inzet van de Rijdende Popschool of gezamenlijke 
kunstprojecten. Actief ondersteunen van dorpsinitiatieven zoals het 
locatietheater in 2019 ligt voor de hand. Vanuit zo’n project kunnen 
ook creatieve processen voortgezet (en ondersteund) worden voor 
de gehele dorpsgemeenschap. Tijdens de bouwperiode ontstaat 
in de openbare ruimte de mogelijkheid om collectieve dingen te 
ondernemen, bijvoorbeeld inzaaien van braakliggende terreinen tot 
bloemenvelden en pluktuinen. Samen iets moois maken van een 
lastige situatie. Dit vraagt om een betrokken groen persoon of groene 
personen met hart en creativiteit die samen iets met de mensen doen, 
waar nodig buiten formele protocollen voor inrichting van de openbare 
ruimte om.

6   Alexandra de Jong en Rhea Verheul, VASTE GROND GEZOCHT; Kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied, 
Den Haag: de Kinderombudsman, 18 oktober 2017.
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3.3 Welvaart: niet alleen de lasten
Economie
Overschild blijft in de toekomst een bescheiden economische 
speler. Er zijn geen grote industrieën of grote bedrijventerreinen en 
die komen er ook niet. In de lokale economie neemt de landbouw 
een vooraanstaande plaats in. Nationale en internationale 
ontwikkelingen zijn bepalend voor de toekomst van de agrarische 
bedrijven. De versterking heeft hierop geen invloed. Anders geldt 
dat voor de boerderijen van waaruit de landbouwers wonen en 
werken. Daar is versterking wel degelijk een issue. Met de agro-pilot 
wordt ervaring opgedaan met het versterken van een boerenbedrijf 
en de betekenis hiervan voor het doordraaien van het bedrijf tijdens 
de versterking. Op de schaal van het totale aardbevingsgebied 
is aandacht en ondersteuning nodig om dit zo goed mogelijk te 
laten verlopen. Voor het Midden- en Kleinbedrijf is en blijft ruimte 
in Overschild. MKB-bedrijven zorgen voor meer differentiatie en 
variatie en daarmee de leefbaarheid van het dorp. Ze versterken 
het dynamische karakter en kunnen oplossingen bieden voor 
vrijkomende gebouwen. De gemeente ondersteunt deze beweging 
vanuit haar regulier economisch beleid. Meer actief is er aandacht 
voor het voortbestaan van bedrijven tijdens de versterkingsperiode. 
Hiervoor wordt in de pilot MKB-compensatieregeling vergoeding 
uitgekeerd voor winstderving7.

Recreatie
Recreatie en toerisme is een specifieke sector voor Overschild 
vanwege de nabijheid van het Schildmeer en ’t Roegwold. Er wordt 
gekozen voor een tweesporen-aanpak. Aan de ene kant wordt actief 
werk gemaakt van het vergroten van de recreatiemogelijkheden 
voor de Schildjers zelf. Denk aan de eerder genoemde wensen voor 
extra recreatieve fietspaden en ommetjes en ook aan de wens van 
een steiger of klein strandje aan de oever van het Schildmeer ter 
hoogte van het dorp. Aan de andere kant is het niet de wens om 
de grootschalige recreatievoorzieningen van de zuidflank naar 
Overschild te halen. De noordflank van het Schildmeer blijft gericht 
op natuur en natuurbeleving. Dit betekent wel toegankelijkheid met 
fiets- en wandelpaden, maar geen (grootschalige) verblijfrecreatie 
met vakantiehuisjes of campings. (Zie Dorpsvisie 162-169.) 

7  Eerst alleen voor de ‘batch 1467’ en daarna bij gebleken succes voor het hele aardbevingsgebied.
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Overigens valt de noordoever van het Schildmeer binnen het Natuur 
Netwerk Nederland (NNN). Hiervoor geldt een beschermingsregime 
in de provinciale omgevingsverordening. De ontwikkelingen 
zullen binnen dit kader moeten passen. (Zie project 20 in de 
projectenoverzicht.)

Participatie
Werkgelegenheid is voor Overschild een aandachtspunt. Net als in 
de rest van de provincie zijn er relatief veel mensen zonder werk. 
Voor deze groep mensen is terugkeer naar de arbeidsmarkt een 
streven, maar niet voor iedereen (direct) haalbaar. Het is daarom 
zeker zo belangrijk om aandacht te schenken aan een zinvolle 
maatschappelijke participatie van mensen die wat verder van 
regulier werk afstaan. Actieve deelname in het vrijwilligersveld is dan 
heel mooi. De versterking biedt extra kansen voor beide groepen. 
De aanstaande bouwwerkzaamheden bieden volop mogelijkheden 
om mensen aan het werk te helpen. Op regionaal niveau is hiervoor 
binnen de aardbevingsgemeenten het 1.000-banenplan ontwikkeld 
door gemeenten, werkgevers en het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Gerichte plaatsing, aanvullende opleiding en goede 
begeleiding moet werkzoekenden een plek geven bij de bedrijven 
die de versterking gaan uitvoeren. Voor mensen die deze stap niet 
kunnen maken is er ongetwijfeld veel vrijwilligerswerk te vinden 
in en rondom het dorp. De gemeente wil actief werk maken van 
participatie rond de versterking. Bij voorkeur voor de eigen inwoners 
van Overschild. Zij vraagt hiervoor een extra bijdrage van andere 
overheden. (Zie project 21 in de projectenoverzicht.)
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3.4 Specifiek voor tijdens 
de verbouwing

In het voorafgaande zijn al diverse ambities verwoord, die een 
directe link hebben met de versterkingsperiode. In deze paragraaf 
is nog aandacht voor een vijftal procesmatige ambities voor deze 
specifieke periode.

Gebiedsgerichte aanpak
Dorp en gemeente pleiten met nadruk voor een integrale, 
gebiedsgerichte aanpak. Zo is ook de Dorpsvisie opgesteld en zo 
is al gevraagd in het Witboek van het dorp. Het belang van een 
gebiedsgerichte aanpak zit in de duur van de versterkingsperiode, 
(en daarmee) de periode waarin het dorp een bouwput is, de 
integraliteit van de aanpak, de schaalvoordelen die hier te bereiken 
zijn en daarmee kostenbesparingen en tenslotte de wens dat 
voor iedereen vergelijkbare en eerlijke mogelijkheden gelden. De 
versterkingsperiode is hoe dan ook ingrijpend. Voor een kleine 
gemeenschap als Overschild kan een individuele aanpak niet 
zonder een gezamenlijke aanpak. Het dorp wil geen langdurige 
versterkingsperiode, omdat elders prioriteiten anders worden gelegd. 

Fonds kwaliteitsimpuls Overschild - 
ondersteuning kwaliteitsimpuls panden

Het dorp en de gemeente vrezen dat is de financiële afhandeling 
tussen NAM (en dadelijk de overheid) en bewoners weinig ruimte 
blijft voor verbeteringen. De signalen zijn dat het principe like for 
like erg letterlijk wordt genomen. Het zou een gemiste kans zijn 
wanneer deze minimale insteek leidt tot een dorp op minimaal 
niveau. Bewoners en gemeente willen graag meer. Voorgesteld 
wordt een fonds te vormen gericht op het maximaal benutten 
van kwaliteit en koppelkansen. Om Overschild inderdaad tot 
icoonproject te maken. Het gaat om: kwaliteit woning (architectuur, 
materialen), verduurzaming, afkoppeling van regenwater, 
levensloopbestendigheid. Het behoud van het erfgoed wordt hier 
bij voorkeur ook aan toegevoegd. Het fonds is gedurende het 
hele versterkingsproces beschikbaar. Ons uitgangspunt is dat 
met dergelijke (relatief geringe) preventieve investeringen de 
leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het dorp in alle opzichten 
toeneemt (fysiek, sociaal, individueel en collectief). (Zie project 1 in 
de projectbijlage.)
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Dorpsproces (Dorpsvisie Hoofdstuk 6)
Overschild wil een toekomst gebaseerd op vertrouwen. Samen uit, 
samen thuis. De impact van de versterking kan dit vertrouwen 
danig op de proef stellen. Toch kiest Overschild er niet voor om 
alles met regels dicht te timmeren. Om deze redenen is het extra 
belangrijk om het gezamenlijke dorpsproces goed te regelen. De 
volgende afspraken moeten daarbij helpen:
• Veel aandacht voor dialoog in allerlei samenstellingen, zoals 

dorpsbrede bijeenkomsten, straatgesprekken, blokgesprekken of 
op thema gebaseerd.

• Voortzetten van de intensieve contacten tussen het dorp en de 
overheden in het Overlegorgaan Versterking Overschild (OVO).

• De inzet van professionele gespreksbegeleiders bij de 
verschillende gesprekken. Gemeente en NCG vinden de inzet 
van een zogenoemde kavelmakelaar van belang. Deze persoon 
verkent en inspireert bewoners langs mogelijkheden en helpt 
bewoners bij het vragen en gunnen wanneer hun individuele 
belangen strijdig dreigen te zijn. De titel kavelmakelaar verwijst 
ook naar de mogelijkheid om via deze persoon te onderhandelen 
over verschuivingen van kavel(eigendom). (Zie project 6 in de 
projectenoverzicht.)

• Het introduceren van een eigen (gedeeltelijk gesloten) website 
voor het dorp waarin alle informatie beschikbaar is en 
ontwikkelingen worden gedeeld. Bewoners kunnen hier met 
een eigen inlogcode toegang toe krijgen. Eventueel wordt hierin 
ook een interactieve plattegrond opgenomen waarin de vorm 
van het nieuwe dorp steeds meer gestalte krijgt en waarin 
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bewoners elkaar voorstellen kunnen doen. (Zie project 7 in de 
projectenoverzicht.)

• Het benutten van de maquette, die eind september 2018 al 
beschikbaar komt.

Verandering kavelstructuur
Het is niet mogelijk de versterking te laten plaatsvinden zonder 
wijzigingen toe te staan in de huidige kavelstructuur. Sommige 
kavels zijn te klein om met de huidige bouwvoorschriften een 
nieuw huis terug te bouwen. Verhuizing naar andere kavels, 
splitsing van kavels, het aanvullen van kavels of het creëren van 
nieuwe kavels is noodzakelijk en moet mogelijk zijn. In beginsel 
zouden alle kavels voldoende maat moeten hebben om geboden 
versterkingsmogelijkheden te benutten. Collectieve uitbreiding 
richting landbouwgrond geniet de voorkeur boven individuele 
uitbreiding. De beoogde kavelmakelaar kan in dit proces een 
coördinerende rol vervullen. Voor alle bestaande kavels worden 
kavelpaspoorten gemaakt met de actuele informatie over kansen 
en beperking. Hierin komt informatie over de bestemmingsplan 
vereisten, bodemverontreiniging, erfgoed-erkenningen en de 
aanwezigheid van monumentale bomen.
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Wisselwoningen
Tijdens de versterking zijn tijdelijke onderkomens nodig. 
Keuzevrijheid is in dit verband erg belangrijk voor de Schildjers. 
Veel bewoners willen graag op hun eigen erf blijven of een 
oplossing buiten het dorp zoeken. Waar alternatieven ontbreken 
kunnen de betrokkenen een vervangende woning krijgen in een 
tijdelijk aan te leggen wijk met zogenoemde wisselwoningen. In 
een interactief proces krijgen de Schildjers de gelegenheid om de 
meest gewenste plek te kiezen. Uitgangspunt is een locatie met 
ruimte voor circa 30 woningen. Dit is een maximum. In de praktijk 
kunnen dit er na duidelijkheid over de behoefte minder worden. Er 
is ook een gezamenlijke bouwlocatie nodig, de locatie van waaruit 
de aannemersbedrijven opereren. Deze bouwlocatie grenst bij 
voorkeur niet aan de locatie voor wisselwoningen. Buiten het dorp 
wordt een opstelplek voor vrachtwagens gecreëerd, zodat deze niet 
of alleen onder begeleiding het dorp in kunnen rijden. Deze drie 
locaties hebben allen een tijdelijk karakter en verdwijnen na de 
versterking.

Bewoonbaar dorp
De ambitie is tenslotte dat het dorp ook tijdens de grootschalige 
bouwoperatie bewoonbaar blijft, dat de impact ervan niet zo 
groot is dat inwoners wegvluchten voor jarenlange chaos. 
Ook wil iedereen voorkomen dat bewoners die tijdelijk ergens 
wonen, uiteindelijk niet weer terugkeren naar hun woning. 
Dorpsvoorzieningen, zoals het sportveld, de speeltuin, de 
begraafplaats, moeten bereikbaar en beschikbaar blijven. Ook 

is het wenselijk, dat kavels die voor Bewoners, 
gemeente en uitvoerende partijen dragen voor de 
bewoonbaarheid van het dorp een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Via het OVO kunnen 
signalen worden gedeeld. Ook wordt voorgesteld 
een algemeen meldnummer in te stellen waar 
bewoners hun (acute) meldingen kunnen doen. De 
website is hiervoor ook een mogelijkheid.

53

Ambities voor Overschild

“De ambitie is dat het 
dorp ook tijdens de 
grootschalige bouw-
operatie bewoonbaar 
blijft”



54

Structuurvisie Overschild 2018-2028



Projecten
overzicht bijlage

De voornemens uit de Structuurvisie Overschild 
2018-2028 worden geconcretiseerd in projecten (of 
projectvoornemens). De concretisering omvat een korte 
omschrijving, wensen over de realisatie(planning), een 
financiële schatting, partijen die voor de dekking instaan 
en de status van de toezeggingen.



Welstand:
ruimte en 

duurzaamheid
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1. Fonds kwaliteitsimpuls Overschild - 
ondersteuning kwaliteitsimpuls panden

Overschild wil beter uit de versterking komen. Koppelkansen 
moeten waar mogelijk worden benut. Bewoners hebben daarvoor 
maar beperkt eigen middelen. Het bouwbudget vanuit de NAM/
EZK is zo minimaal als kan. Het zou een echter een gemiste kans 
zijn wanneer deze minimale insteek leidt tot een dorp op minimaal 
niveau. Bewoners en gemeente willen graag meer. Voorgesteld 
wordt een fonds te vormen gericht op het maximaal benutten van 
kwaliteit en koppelkansen. Om Overschild tot een echt icoonproject 
te maken. Het gaat om: kwaliteit woning (architectuur, materialen), 
verduurzaming, afkoppeling, levensloopbestendigheid. Het 
behoud van het erfgoed kan hier aan worden toegevoegd. Het 
fonds is gedurende het hele versterkingsproces beschikbaar. 
Vanzelfsprekend dient hiervoor wel een goed afwegingskader te 
komen.

PLANNING: 2018- ca. 2023  
KOSTEN: € 3.000.000
DEKKING: Claim voor Toekomstperspectief aardbevingsgebied

2. Nieuw bestemmingsplan voor Overschild
De gemeente Midden-Groningen stelt een nieuw flexibel 
bestemmingsplan op voor het dorp Overschild en misschien het 
hele postcodegebied. De exacte invulling voor het buitengebied 
wordt nog nader onderzocht afhankelijk van de impact van de 
versterking daar. De Structuurvisie Overschild vormt de basis. 
Het proces doorloopt alle noodzakelijke wettelijke stappen en 
termijnen.

PLANNING: gereed eind 2019 
KOSTEN: ca. € 100.000
DEKKING: Gemeente Midden-Groningen: reguliere formatie en lumpsum 
aardbevingsproblematiek
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3. Beeldkwaliteitsplan en dorpsbouwmeester
Het flexibele bestemmingsplan gaat gelijk op met een nieuw 
beeldkwaliteitsplan dat mogelijkheden schept en inspiratie biedt 
overeenkomstig de verruimde bestemmingsregeling. Onderdeel 
daarvan is de (lichtere) welstandstoetsing. Om toch de beoogde 
kwaliteit te borgen wordt een dorpsbouwmeester ingezet, die op 
een inspirerende manier zorg draagt voor kwalitatief aantrekkelijke 
bouwstijlen conform de Dorpsvisie. De dorpsbouwmeester is actief 
gedurende de versterkingsperiode voor gemiddeld 20 uur per 
maand.

PLANNING: 2018 – ca. 2023 
KOSTEN: ca. € 200.000
DEKKING: Gemeente Midden-Groningen: reguliere formatie en lumpsum 
Aardbevingsproblematiek

4. Overschild bouwcatalogus
In aansluiting op het vorige punt en als aanvulling op de Dorpsvisie 
komt er een Overschild Bouwcatalogus. Hierin komen voorbeelden 
van huizen die passend zijn voor Overschild. De voorbeelden zijn 
voorzien van prijsindicatie, zodat ze bewoners kunnen inspireren 
bij hun uiteindelijke keuzes en ze kunnen zien hoever hun budget 
reikt.

PLANNING: gereed november 2018 
KOSTEN: € 15.000 
DEKKING: Gemeente Midden-Groningen
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5. Dorpsmaquette
Ter ondersteuning van het dorpsproces wordt een schaalmodel van het 
dorp Overschild gemaakt. Deze maquette is eind september 2018 gereed.

PLANNING: eind september 2018 
KOSTEN: € 3.000
DEKKING: Gemeente Midden-Groningen

6. Procesbegeleiding/Kavelmakelaar
Het dorpsproces moet worden ondersteund door ervaren 
procesbegeleiders, die ook kunnen helpen bij het onderhandelen  
over kavelverschuivingen. De inzet hiervoor is in de eerste jaren  
van het versterkingsproces nodig.

PLANNING: 2018-2020 
KOSTEN: € 15.000 per jaar (€75.000 voor 5 jaar)
DEKKING: Gecombineerd NCG en Gemeente Midden-Groningen (lumpsum 
aardbevingsproblematiek)

7. Website overschildvernieuwt.nl
Er wordt zo snel mogelijk een interactieve website gebouwd waar 
bewoners alle benodigde informatie over de versterking kunnen  
vinden en ontwikkelingen met elkaar kunnen delen. De website is 
gesloten en alleen toegankelijk via een inlogcode.

PLANNING: 2018 
KOSTEN: € 10.000 
DEKKING: Gecombineerd NCG en Gemeente Midden-Groningen (lumpsum 
aardbevingsproblematiek)

8. ‘Oeverschild’ – nieuwe kern buiten het dorp
Als onderdeel van de versterking en als kwaliteitsimpuls voor het 
woonklimaat in dit deel van de provincie Groningen is het creëren van 
een nieuwe kern van bescheiden omvang een wens. Voor de realisatie 
van dit idee is nader onderzoek naar de nut, noodzaak en haalbaarheid 
nodig. De exacte locatie is ook nog niet bepaald, hoewel de bewoners 
van Overschild voorkeur hebben voor de oevers van het Schildmeer. In 
dat geval is ook in de aanleg van extra natuur voorzien als compensatie. 
Het plan Oeverschild valt in drie fasen uiteen: haalbaarheidsonderzoek, 
voorbereiding realisatie en tenslotte de realisatie.

PLANNING: 2019-2023 / haalbaarheidsonderzoek: 2019 / 
voorbereiding realisatie: 2020 / realisatie: 2021-2023
KOSTEN HAALBAARHEID: € 15.000
KOSTEN REALISATIE: p.m. (duidelijk na het haalbaarheidsonderzoek)
DEKKING: Claim voor Toekomstperspectief aardbevingsgebied
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9. Duurzaam Overschild
Elke inwoner krijgt van de NCG een bedrag voor verduurzaming 
van de woning. Dit bedrag is verre van toereikend om een gasloze 
woning mogelijk te maken. Het dorp ontwikkelt samen met de 
gemeente een plan om vervolgens aanvullende financiering te 
krijgen om tot een echt gasloos dorp te komen. De gemeente 
stelt hiervoor expertise beschikbaar. Beter is nog wanneer deze 
koppelkans via het Fonds Kwaliteitsimpuls Overschild mogelijk 
wordt gemaakt en de opgave breder wordt geformuleerd richting 
totale energietransitie.

PLANNING: 2019-ca. 2023 / om tot plan te komen:  
medio 2019 / uitvoering: 2020-2023 
KOSTEN: om tot plan te komen: € 10.000 /  
uitvoering: € 1.350.000  (ca. €12.000/pand) 
DEKKING: om tot plan te komen: Gemeente Midden-Groningen / uitvoering: 
Diverse mogelijkheden o.a. pilot gasloos bouwen ministerie van BZK, 
Investeringsbudget duurzame energie, bijdrage NCG (€ 7.000 per woning), 
Toekomstperspectief aardbevingsgebied

10. Herinrichting openbare ruimte algemeen
De metamorfose van de bebouwde omgeving vraagt aan het eind 
ook om een aanpassing van de inrichting van de openbare ruimte. 
In de eerste plaats doordat de oude inrichting flink te lijden zal 
hebben gehad van de bouwwerkzaamheden. Naast herstel is ook 
aanpassing bij het nieuwe dorp nodig en kan voorzien worden in 
enkele aanvullende wensen van bewoners (bankjes). Tenslotte 
moet niet worden uitgesloten dat door kavelverschuivingen extra 
openbare ruimte ontstaat, die ingericht en beheerd moet worden.

PLANNING: 2023 (ca. aan het eind van de verbouwingswerkzaamheden)
KOSTEN: € 1.100.000 
DEKKING: Herstelvergoeding NAM/NCG, Toekomstperspectief 
aardbevingsgebied

11. Herinrichting Graauwedijk specifiek (verkeersveiligheid)
De wens van het dorp is om snelheid te verlagen. De 30 km zone 
wordt onvoldoende nageleefd. In de dorpsvisie zijn voorstellen 
gedaan om in te voorzien (slingers, verspringende weg-as, 
variëren met bestrating). Samen met bewoners wordt een plan 
ontwikkeld dat recht doet aan alle aspecten van verkeersveiligheid, 
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veiligheidsbeleving en een kwalitatieve inrichting van het 
dorpsaanzicht. De benodigde dekking komt deels uit de vergoeding 
voor het waarschijnlijk vernielde wegdek.

PLANNING: 2022-2023 
KOSTEN: € 350.000 
DEKKING: Herstelvergoeding NAM/NCG, Toekomstperspectief 
aardbevingsgebied

12. Eemskanaal Zuidzijde – Fietsverbinding langs het Eemskanaal
Onderdeel van de verkeersveiligheid is ook de verbinding langs 
het Eemskanaal. De maximumsnelheid van 60 km. wordt moeilijk 
nageleefd. Fietsers naar Groningen voelen zich niet veilig, zeker niet 
in de avonduren. De wens voor een fietspad of de afwaardering van 
de weg tot een fietsstraat dient serieus onderzocht te worden.

PLANNING: onderzoek: 2019 / realisatie: 2021 
KOSTEN: € 2.900.000
DEKKING: Claim voor Toekomstperspectief aardbevingsgebied

13. Digitale verbindingen op niveau 21e eeuw
De aansluiting van Overschild op de digitale snelweg laat te wensen 
over. Het dorp vraagt een snelle internetverbinding en een beter 
GSM-netwerk. Schildjers maken hier zelf al werk van, maar hebben 
extra ondersteuning nodig van providers en overheid. Realisatie is 
sterk afhankelijk van marktpartijen.

PLANNING: onderzoek: 2019 / realisatie: 2021
KOSTEN: p.m.
DEKKING: Marktpartijen

14. Deelauto in het dorp/laadpaal elektrische auto’s/autonoom vervoer
Het dorp gaat zelf onderzoeken of het mogelijk is een deelauto 
standplaats in het dorp te krijgen. Hetzelfde geldt voor een laadpaal 
voor elektrische auto’s. Dorpsbelangen Overschild neemt hiervoor 
het initiatief. Het dorp is afhankelijk van de medewerking van 
marktpartijen. Initiatieven met autonoom vervoer in de regio 
worden gevolgd en waar mogelijk naar Overschild gehaald.

PLANNING: onderzoek: 2019 / realisatie: 2020 
KOSTEN: p.m.
DEKKING: Marktpartijen
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15. Sociaal beheerder voor De Pompel
Dorpshuis De Pompel is dé ontmoetingsplek in het dorp. Het 
dorpshuis draait op vrijwilligers. Het dorp vraagt om een sociaal 
beheerder als aanvulling op deze vrijwillige inzet, met name 
voor de periode van de grootschalige bouwwerkzaamheden. De 
sociaal beheerder ondersteunt het functioneren van De Pompel en 
stimuleert onderlinge ontmoeting van dorpsbewoners. Er ligt een 
directe link met het opbouwwerk, de extra inzet van het sociaal 
team en met het eigen idee van een zorgcoöperatie.

PLANNING: 2019-2023 
KOSTEN: in samenhang met project 16, zie daar.
DEKKING: in samenhang met project 16, zie daar.

16. Opbouwwerk tijdens de versterkingsperiode
Het behoud van de sociale cohesie in het dorp is belangrijk. 
Zeker in de periode dat deze door de bouwwerkzaamheden onder 
druk komt te staan. De gemeente wil het behoud van de sociale 
samenhang ondersteunen met de inzet van opbouwwerk. Deze 
kan mogelijk gecombineerd worden met de gevraagde sociaal 
beheerder voor De Pompel. De opbouwwerker kan ook helpen met 
het opzetten van een zorg- of dorpscoöperatie door het dorp zelf.

PLANNING: 2019-2023 
KOSTEN: € 90.000/jaar (€450.000 voor 5 jaar)
DEKKING: Gemeente Midden-Groningen / lumpsum aardbevingsproblematiek

17. Extra inzet sociaal domein en het sociaal team tijdens de 
versterkingsperiode

De gemeente Midden-Groningen pleegt al vanaf 2016 extra inzet 
via het sociaal team. Deze inzet heeft zijn waarde bewezen en dient 
voorgezet te worden tot zeker een jaar na de bouwperiode. Ook 
is inmiddels duidelijk dat er extra inzet wordt gevraagd van het 
sociaal domein als vangnet. Hiervoor is extra budget nodig.

PLANNING: 2019-2024 
KOSTEN: € 70.000/jaar (€350.000 voor 5 jaar)
DEKKING: Claim externe middelen (VWS of provincie)
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18. Programma Kinderen in Overschild
De aardbevingen doet veel met gezinnen. Volwassenen gaan 
helemaal op in hun aandacht voor veiligheid, het nadenken en 
realiseren van een versterkt of nieuw huis, enz. Maar hoe beleven 
kinderen deze onrustige periode. In navolging van het advies 
van de kinderombudsman willen we in Overschild een apart 
programma voor kinderen organiseren. Dit kan mogelijk samen 
met de scholen waar deze kinderen heen gaan en met het hierna 
beschreven programma Beleving en verhaal. Het zou de gehele 
verbouwingsperiode moeten duren.

PLANNING: 2019-2023 
KOSTEN: € 50.000 / jaar (€250.000 voor 5 jaar)
DEKKING: Claim voor Toekomstperspectief aardbevingsgebied

19. Programma Beleving en verhaal
Voor volwassenen en kinderen is het belangrijk gelegenheid voor 
afleiding te hebben en emoties creatief te vertalen. Kunst en 
cultuurprojecten zijn hiervoor heel waardevol gebleken.
Er wordt een lokaal programma bestaande uit verschillende 
onderdelen opgezet (kunst, theater, rijdende popschool, etc.). 
Het dorp heeft hier zelf al stappen ingezet. Tenslotte moet in 
dit programma ook financiële ruimte zijn voor het ‘eenvoudige 
ontmoeten’, zoals een periodieke borrel of barbecue. De kosten 
die bovenstaande activiteiten en impulsen met zich meebrengen 
kunnen worden gedekt uit het reguliere cultuurbudget en middelen 
voor leefbaarheid van de gemeente. Hiernaast is het van belang 
om het verhaal van de metamorfose van Overschild goed vast te 
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leggen in beeld en beleving. Hiervoor is een ‘chroniqueur’ gewenst 
die dit samen met het dorp invult. Deze kroniek kan in de ruimste 
zin van het woord vorm en inhoud krijgen. Hierbij is het belangrijk 
dat er een kwaliteitsimpuls wordt gegeven, waarbij het moment 
van creatie en de periode ver daarna, verbijzonderd wordt. 

PLANNING: 2019-2023 
KOSTEN: € 650.000 (zeer schetsmatig) meerjarig aanstellen van een (parttime) 
curator/chroniqueur, kunstenaars en uitvoeringskosten; 5 jaar € 30.000 curator = 
€ 150.000; 5 x kunst/cultuur project of product = € 500.000
DEKKING: vanuit de (per 2019 geharmoniseerde) gemeentelijke 
percentageregeling beeldende kunst, Mondriaanfonds, Fonds voor 
Cultuurparticipatie, provincie, lokale en regionale kunst- en cultuursubsidies. Of 
claim voor Toekomstperspectief aardbevingsgebied

20. Recreatieve ommetjes en voorzieningen
De leefbaarheid van Overschild kan verbeteren door de aanleg 
van enkele bescheiden recreatieve voorzieningen. Ten eerste een 
verbinding van het dorp naar het Schildmeer voor fietsers en 
wandelaars. Ten tweede een (zwem)steiger en een klein strandje 
aan het meer. Tenslotte enkele wandelpaden rond het dorp, zodat 
‘ommetjes’ ontstaan. Het liefst met enkele bankjes.

PLANNING: onderzoek: 2020 / realisatie: 2022 
KOSTEN: € 800.000
DEKKING: Claim voor Toekomstperspectief aardbevingsgebied
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21. ‘Hulpteam Overschild’
Met het 1.000 banenplan hopen de gemeenten binnen het 
aardbevingsgebied mensen zonder werk aan het werk te helpen 
door scholing en opleidingen. De mensen kunnen dan bijvoorbeeld 
aan de slag bij de aannemers die werken voor Overschild. Voor 
de mensen waarvoor die stap te groot is, wordt het ‘Hulpteam 
Overschild’ opgericht in overleg en met toestemming van 
deelname door BWRI. Dit team verricht in het gehele dorp hand 
en spandiensten om zo de dynamiek van bewoners en bouwers 
te ondersteunen. Door deel te nemen aan het hulpteam kunnen 
mensen een positieve bijdrage leveren aan de verbouwing en 
werkervaring opdoen, hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen 
met als mogelijk effect de start van een re-integratietraject. 
Maatschappelijke participatie kan een groot positief effect hebben 
op het welbevinden van mensen. Het kan bijdragen aan hun 
zelfvertrouwen en de cohesie tussen alle bewoners van Overschild 
bevorderen. Gezien de doelgroep is het noodzakelijk om begeleiding 
te bieden om zo het hulpteam succesvol voor een langere periode 
te laten functioneren. Voor de begeleiding van het hulpteam moet 
daarom professionele ondersteuning worden aangenomen in de 
vorm van een meewerkwerkend voorman/vrouw. 

PLANNING: 2019-2023 
KOSTEN: € 80.000 / jaar (€400.000 voor 5 jaar)
DEKKING: Claim voor Toekomstperspectief aardbevingsgebied

67

Bijlage



Postbus 75
9600 AB Hoogezand 

www.midden-groningen.nl


