Geachte burgemeester, geachte raadsleden.
Mijn naam is Corrie van der Laan en ik ben voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen
Overschild en omstreken.
In het voorjaar van 2016 ging de vereniging dorpsbelangen Overschild e.o. in gesprek met de
voormalige gemeente Slochteren om te praten over een dorpsvisie voor Overschild gericht
op de gemeentelijke herindeling.
Heel snel kwam de aardbevingsproblematiek aan de orde en het werd ook al snel duidelijk
dat deze problematiek zich als een rode draad door de dorpsvisie heen ging lopen.
De vereniging heeft twee dorpsavonden georganiseerd en vanuit daaruit is de
Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild opgericht. De DVO.
De DVO heeft als doel:
- de standpunten te bepalen met betrekking op de versterkingsoperatie van de NCG in
Overschild namens en ten behoeve van alle inwoners van Overschild. Zodat de bewoners
kunnen meepraten en denken in de besluitvorming. De bewoner voorop is een bekende
slogan van de NCG.
-Informatie verzamelen en delen over de implicaties van de versterkingsoperatie ten
behoeve van alle bewoners.
-Het maximale te bereiken om de individuele en gezamenlijke belangen te behartigen.
Vanuit de gemeente is Enno Zuidema, stedenbouwkundige ingehuurd om ons te
ondersteunen in dit lastige proces. Dit heeft geresulteerd in ons Witboek 1.0.
Om tot een goed plan, een aardbevingsbestendige dorpsvisie, te komen heeft de gemeente
Winy Maas, MVRDV, ingehuurd om de Schildjers in dit proces te begeleiden.
Er zijn een viertal bewonersworkshops georganiseerd waar iedereen zijn/haar ideeën en
vragen
kon delen. Het waren avonden waarin iedereen vrijuit kon spreken en het dorp heeft zelf
aangegeven wat het gemeenschappelijk dorpsperspectief moet worden.
Naar aanleiding van deze dorpsavonden en de informatie die is gedeeld, is er een document
ontstaan waarin is omschreven hoe het dorpsproces is ontstaan en welke stappen zijn
ondernomen om tot een gemeenschappelijke dorpsvisie te komen. Het Witboek 2.0
Bij monde van minister Wiebes heeft het kabinet besloten om de gaswinning terug te
draaien. Dit betekent nieuwe onzekerheid voor het dorp. Wij hebben besloten om door te
gaan met het vernieuwingsplan, omdat er nog altijd versterking nodig is om de veiligheid van
alle bewoners te garanderen. Ten tweede omdat bij een gewijzigd versterkingsplan de
dorpsvernieuwing ook van groot belang is.
Deze steeds veranderde plannen van de overheid geeft onzekerheid in het dorp, er wordt
onderscheidt gemaakt waar de veiligheid wel of niet in het geding zou zijn. Dit is niet te

accepteren. Wij willen als Dorpsbelangen en DVO een veilige situatie voor alle inwoners voor
Overschild. Wij willen ook dat de sociale samenhang goed blijft en dat er geen tweedeling
ontstaat in het dorp. Buiten de kern van het dorp zijn de huizen geïnspecteerd, maar de
versterking van hun huizen zijn stopgezet. Deze huizen zijn gebouwd op dezelfde slechte
ondergrond als de huizen binnen het dorp. En zullen dus ook minimaal versterkt moeten
worden om aan de nu geldende veiligheidseisen te voldoen.
Om het versterkingsoperatie 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 een geheel met de Dorpsvisie Versterking Overschild,
Witboek 2.0
De ondersteuning die de gemeente ons geeft en al heeft gegeven in de vorm van Winy
Maas, Enno Zuidema en alle ambtelijke ondersteuning, met Anja Woortman als wethouder
en Nico Beukema als projectleider waarderen wij enorm.
Anja Woortman en Nico Beukema zetten zich met tomeloze energie in voor Overschild.
Wij staan er niet alleen voor , de gemeente Midden-Groningen staat niet alleen achter ons,
maar ook naast ons om ons met raad en daad bij te staan.
Het plan is gemaakt en dit kost geld.
De zoektocht naar het benodigde geld is al gestart en we zijn er van overtuigd dat dat geen
enkele belemmering zou moeten zijn.
De projecten die beschreven zijn in de structuurvisie zullen niet allemaal direct uitgevoerd
worden, maar geeft de Schildjers wel het perspectief dat Overschild vooruit kan kijken. We
kunnen en mogen hier blijven wonen. Ondanks de gaswinning is de gemeente MiddenGroningen in staat gebleken Overschild weer een toekomst te geven. We staan aan de
vooravond van Overschild 2.0
Daarvoor nogmaals onze hartelijke dank.

