
Lokaal Plan van Aanpak Versterking 2020 MG  

 

D66 vraagt aandacht voor het volgende: 

 

Regionale afstemming 

 

Wat betekent die regionale afstemming in de praktijk? 

Wordt de beschikbare capaciteit verdeeld op basis van het aantal woningen dat opgenomen, 

beoordeeld en evt. versterkt moeten worden? 

Of is het een kwestie van wie het eerst komt, die het eerst maalt? 

Kortom:  

Deelt Midden-Groningen naar evenredigheid mee in het aantal woningen dat in het verleden, nu 

en in de toekomst opgenomen, beoordeeld en versterkt moet worden? 

 

Graag een inhoudelijke reactie. 

 

Bevoegdheid van de raad 

 

Of gemeenteraad nu wel of niet bevoegd is, feitelijk constateren wij dat de raad nauwelijks of geen 

wijzigingsmogelijkheden heeft omdat deze tot uitvoeringsproblemen zouden leiden. 

 

Het is daarmee ook logisch om eventuele wijzigingen van het Lokaal Plan van Aanpak te 

mandateren aan het college.  

Dit uiteraard aan de voorwaarde dat de raad steeds direct per raadsbrief wordt geïnformeerd als 

toepassing van het mandaat aan de orde is. 

Maar wat voor ons nog veel belangrijker is – en we komen daar nog op terug – dat inwoners die 

nog steeds ‘wachten’ op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen. 

 

 

 



Capaciteitsprobleem 

 

Het is duidelijk, de voortgang van de versterking is afhankelijk van de beschikbare capaciteit. 

Maar wat nu, als individuele inwoners of wellicht een dorp het lukt die noodzakelijke capaciteit te 

mobiliseren? 

 

Is het in zo’n geval mogelijk die capaciteit aan te wenden om de versterking een impuls te geven? 

 

Graag een reactie van het college. 

 

 

Brief Groninger Bodem Beweging 

 

D66 is erg content met het feit dat de GBB aandacht vraagt voor deze brandende of beter gezegd 

smeulende kwestie. 

Wij beschouwen de brief als een Inspraakreactie en zijn benieuwd naar de inhoudelijke reactie van 

het college hierop. 

 

Graag een reactie. 

 

Communicatie 

 

Pas na vaststelling in de gemeenteraad is het de bedoeling om in de Regiokrant een pagina te 

vullen met informatie uit het Lokaal Plan van Aanpak. 

 

Het zijn bijzondere tijden en het is bekend dat er nauwelijks weinig wijzigingsmogelijkheden zijn, 

maar waarom is er desondanks niet voor gekozen om het concept-Plan van Aanpak voorafgaand 

aan de besluitvorming in de gemeenteraad ter kennis te brengen van onze inwoners? 

 

D66 heeft hier ook al eerder vragen over gesteld, maar tot op heden geen antwoord ontvangen. 



 

Graag nu een reactie. 

 

De eigenaren van de gebouwen die opgenomen en beoordeeld gaan worden in 2020 krijgen – en 

dit is volstrekt logisch – afzonderlijk bericht  over hoe dit gaat en wat dit betekent. 

Maar hoe zit het dan met die ruim 2.000 andere eigenaren die nog steeds ‘wachten’? 

 

D66 is van mening dat voor hen niet volstaan kan met een pagina informatie in de Regiokrant. 

 

Ook als er feitelijk niks te melden is, hebben die eigenaren individueel recht op uitleg en informatie 

over de voortgang. Niks is zo erg als te ‘wachten’ zonder te worden geïnformeerd waarom nog 

moet worden ‘gewacht’. 

 

Reeds eerder heeft D66 gepleit voor een soort dashboard zodat woningeigenaren de voortgang 

van het proces kunnen volgen. 

 

Is het college bereid om ook die ruim 2.000 andere  eigenaren die nog steeds ‘wachten’ ook 

individueel uitleg en informatie over de voortgang te verstrekken? 

Zo neen, waarom niet? 

 

Hoe staat het met de ontwikkeling van een dashboard waarin woningeigenaren de voortgang van 

het proces kunnen volgen? 

 

Stevige inzet gemeenten 

 

Regelmatig worden gemeenten – en daarmee ook de inwoners – geconfronteerd met besluiten van 

de ministeries die gevolgen hebben voor de uitvoering van de NPR. 

 

Terecht wordt daarom gesproken over een ‘stevige inzet’ van de gemeenten om door het Rijk 

gezien en erkend te worden als opdrachtgever van de uitvoeringsorganisatie NCG. 

 



D66 is benieuwd wat die ‘stevige inzet’ behelsd. 

En wat ons betreft is die reactie ook echt ‘stevig’. 

Niet alleen bestuurlijk correct, maar een brandbrief waarin met voorbeelden de feitelijke 

kafkaiaanse onhoudbare situatie wordt beschreven. 

 

Nodig te verantwoordelijk minister uit om de situatie (wederom) ter plekke te bezien. 

En dan hebben wij het uitdrukkelijk niet alleen over Overschild. 

 

Wat kan de verantwoordelijke wethouder hierover zeggen?  

Is het college bereid de inhoud van die ‘stevige inzet’; vooraf met de gemeenteraad te delen? 

 

Schadeherstel 

 

Vandaag hebben we het over Plan van Aanpak Versterking. 

Maar hoe zit het nu feitelijk met het schadeherstel? 

Heeft het college daar zicht op? 

Om welke aantallen gaat het? 

Verloopt dit na tevredenheid inwoners? Etc. 

 

Graag meer duidelijkheid. 

 

 Versterking en NPG 

 

Hoe zit dat precies? 

Worden NPG-gelden op één of andere manier ingezet voor/bij de Versterking? 

Zo ja, in welke mate en voor welke concrete projecten? 

 

Graag duidelijkheid. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


