
Raadsvragen D66 over Lokaal Plan van Aanpak 
15 april 2020 

 

Inleiding 
Op 11 maart heeft de griffie vragen ontvangen over het proces van behandeling van het 
lokaal plan van aanpak van de fractie van D66. Het proces om het plan van aanpak gereed 
te krijgen, was omgeven met onhelderheid over de planning. Daar kwam iets later de 
Coronacrisis bij waardoor ook alle procedures onder druk kwamen. Het heeft al met al 
langer geduurd dan de ambtelijke organisatie had gewild om helderheid te krijgen over 
deze vragen. 
 
De vragen 
Van: Gerard Renkema  
Verzonden: woensdag 11 maart 2020 22:12 
Aan: Griffie 
CC: Yannick Lutterop; Toine Fennis; Jan Willem Brinkhorst 
Onderwerp: tijdpad behandeling Plan van aanpak Versterking 
 
Volgens de LTA komt het Plan van aanpak Versterking in april 2020 aan de orde. 
Om e.e.a. goed te kunnen voorbereiden heeft het onze voorkeur dat ruimschoots op tijd bekend is 
welk tijdpad voor de behandeling van dit onderwerp wordt gehanteerd. 
Ook zijn wij benieuwd op welk moment en op welke wijze inwoners hierbij worden betrokken. 
Wij vragen dit omdat wij het belangrijk vinden dat inwoners ruimschoots voordat het Plan van 
aanpak in de raadscommissie wordt besproken op de hoogte zijn van de inhoud van de te bespreken 
stukken. 
 
Misschien is dit al de bedoeling, maar is het mogelijk om in de eerstkomende vergadering van de 
agendacie. hier concrete afspraken over te maken. 
 
Wij hebben er geen enkel probleem om deze mail in de agendacie. te bespreken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerard Renkema 
Fractievoorzitter D66MG  

 

Het antwoord 

Het Lokaal Plan van aanpak (LPVA) is het instrument waarmee de gemeenten hun inzet in 

de versterkingsopgave helder maken. Het LPVA wordt gebruikt om de 

uitvoeringsorganisatie NCG opdracht te geven de versterking uit te voeren voor de 

aangewezen panden. Het LPVA geeft in aantallen, samenhang en volgorde weer, op welke 

wijze de gemeente de versterkingsopgave graag uitgevoerd ziet.  

 

Het LPVA is met grote moeite tot stand gekomen vooral vanwege de moeizame greep die 

CVW en NCG en later de NCG als gefuseerde organisatie op de planning en de stand van 

zaken kon krijgen. De invloed die inwoners op het LPVA zelf kunnen uitoefenen is beperkt. 

De prioritering is mede door het Rijk opgelegd, het LPVA 2019 heeft nog grote invloed 

omdat dat moet worden afgemaakt en er is instemming van het SodM nodig om de plannen 

van de gemeenten draagvlak te laten krijgen bij het Rijk. Ook liggen veel opgaven vast in 

contracten met bureaus die beoordelingen maken en kosten die berekening altijd veel 

tijd. 

 



Ook is het praktisch gezien vrijwel onmogelijk om een gezamenlijk inspraak proces te 

voeren en een prioriteit vast te stellen met ruim 3000 adressen. De getallen zijn te groot 

om dit deel van het proces met alle inwoners van de adressen gezamenlijk te doorlopen. 

Het college verwerkt natuurlijk wel de uitgangspunten die de raad meegeeft tijdens 

besprekingen over de gevolgen van de gaswinning en wil conform het Kompas zoveel 

mogelijk met de inwoners samen optrekken.  

  

De invloed van inwoners zit vooral in het feit dat zij zelf de regie over hun versterking 

kunnen voeren met ondersteuning van bewonersbegeleiders en in het feit dat er op een 

aantal plaatsen met de inwoners over het gezamenlijk resultaat wordt nagedacht in de 

vorm van visievorming op dorps en wijkniveau. Het best zichtbaar is dat in Overschild, 

Steendam en Tjuchem. Op andere plaatsen moet daarmee nog een begin worden gemaakt, 

op sommige plaatsen wordt maatwerk toegepast per adres omdat de te versterken huizen 

ver uit elkaar liggen of zich niet in een ruimtelijke samenhang bevinden. In alle gevallen 

van versterking ondersteunt de gemeente de inwoners in hun verlangen naar een veilige 

woonomgeving waar zij zelf de regie over kunnen voeren. 

 

Zodra het LPVA is vastgesteld, worden alle inwoners die daar in zijn opgenomen op de 

hoogte gesteld. Met veel inwoners hebben wij al langer contact vanwege het feit dat zij 

ook al in het PLVA 2019 waren opgenomen en daar begonnen is met werkzaamheden. Ook 

voor de communicatie geldt dat er vaak sprake is van maatwerk door alle verschillende 

afspraken en regimes van uitvoering. Daar doet de gemeente zijn uiterste best om 

inwoners de informatie te geven die zij nodig hebben.  

 


