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Gemeente Midden-Groningen 
Aantal verstuurde brieven P50:    212 

Aantal verstuurde brieven P90:    809 

Aantal verstuurde brieven Pnormaal: 1.924 

Aantal georganiseerde bijeenkomsten:         9 

Totaal aantal bezoekers bijeenkomsten: gemiddeld 60 per bijeenkomst 

  

Korte toelichting communicatie over het lokale plan van aanpak 

Op 26 februari 2019 is het lokale plan van aanpak van de gemeente Midden-Groningen vastgesteld 

door de lokale stuurgroep. Hierin is een planning opgenomen voor 2019, waarbij we ervan uitgaan 

dat alle woningen in het risicoprofiel P50 in 2019 opgenomen en beoordeeld worden. Om de 

samenhang in de versterkingsopgave in Midden-Groningen te borgen zijn we er ook vanuit gegaan 

in 2019 nog panden in de risicoprofielen P50 en P-normaal te kunnen opnemen en beoordelen. Er 

werd destijds ook vanuit gegaan dat de uitvoering van het plan meteen zou beginnen. Door de 

stagnatie van de versterking – door nog niet verstrekte opdrachten richting CVW en 

capaciteitsproblemen – lopen we nu steeds verder achter op het plan en lopen we het risico de 

samenhang van de versterkingsopgave binnen de verschillende dorpen/kernen/buurten in Midden-

Groningen niet te kunnen borgen.  

Daar waar de versterkingsopgave al wel van start is gegaan, aan de Meerweg in Overschild (batch 

1467) stagneert de uitvoering ook doordat teruggekomen wordt op eerder gemaakte afspraken. 

 

Alle inwoners die in een risicoprofiel vielen, hebben in januari, februari of maart een brief gekregen 

waarin het risicoprofiel van hun woning volgens de HRA-methode stond vermeld. In januari, 

februari en maart zijn de eigenaren van panden met risicoprofielen P50 en P90 van alle dorpen in 

de gemeente Midden-Groningen uitgenodigd om geïnformeerd te worden in 9 bijeenkomsten. Alle 

eigenaren van een pand met P-normaal zijn per brief geïnformeerd en we hebben alle inwoners ook 

via publiekscommunicatie over alle ontwikkelingen en het HRA-model geïnformeerd.  

De bijeenkomsten zijn goed bezocht. Soms liepen de emoties hoog op, met name bij inwoners die 

al lang in onzekerheid zitten over hun veiligheid en/of schadeafhandeling. Er was veel wantrouwen 

richting de NAM en het door de minister opgelegde HRA-model.  Ten eerste omdat de uitkomsten 

soms haaks stonden op een eerdere inspectie en/of omdat inwoners de uitkomsten om andere 

redenen (zoals verschillen binnen eenzelfde straat met eenzelfde woningtype) onbegrijpelijk was en 

men te weinig wist en inzage had in het HRA-model.  

 

Veel inwoners uitten hun wantrouwen in het vervolgtraject. Ook eigenaren van panden met het 

risicoprofiel P50 waarvan we aan hebben gegeven dat die in 2019 allemaal opgenomen en 

beoordeeld zouden worden, hadden er vaak weinig vertrouwen in dat er iets ging gebeuren en 

stelden ook veel vragen over de capaciteit daarvoor en of die al geregeld was. Eigenaren van 

panden met risicoprofiel P90 waren vooral teleurgesteld over het feit dat we nog helemaal geen 

perspectief konden bieden m.b.t. een concrete planning.  

 

Het wantrouwen naar de gemeente en de wethouder neemt ook toe, tegelijkertijd werd er ook 

begrip getoond richting de wethouder. Maar de algehele toon van de avonden was die van 

teleurstelling en frustratie over de lange tijd dat men al wacht en over eerdere beloftes die niet zijn 

nagekomen.  
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Enkele citaten inwoners (inwonersavonden): 

"Hoe kan ons huis een jaar geleden niet veilig zijn en nu wel, terwijl de scheuren alleen maar erger zijn 

geworden.." 

"Wij voelen ons onveilig en slapen daarom niet meer in de slaapkamer maar in de woonkamer”.  

"We wachten al zo lang en jullie doen er niets aan. Iedere keer loze beloftes”.  

“Bla bla bla, wat een gelul, ik hoor weer niks bijzonders op deze avond!” 

“Ik ga weer teleurgesteld terug naar mijn onveilige huis”. 

“Weer een nieuwe rekenmethode en weer een nieuwe partij voor de schade-afhandeling en we 

komen geen steek verder”. 

 

Informatieavond HRA-model  

Tijdens de negen avonden van de gemeente en NCG werden veel vragen gesteld over het HRA-

model. Daarom organiseerde de gemeente op maandag 25 maart een avond in het Kielzog te 

Hoogezand. Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal van het SodM heeft de grote lijnen het HRA-

model uitgelegd. De heer Kockelkoren en de gemeente beantwoordden vele vragen tijdens deze  

bijeenkomst. Er waren ongeveer 70 bezoekers.  

 

8 mei 2019, gemeente Midden-Groningen 

 

 


