
 

 

Lokaal Plan van Aanpak Versterking Midden-Groningen 2020. 

Groen Links 

Vragen/opmerkingen ten behoeve van de behandeling in de 

raadscommissie van 16 april 2020. 

0. Mandatering. 

Wat wordt er precies bedoeld met het tweede gevraagde besluit “het college 

te mandateren om aanpassingen op het Plan van Aanpak versterking te 

doen”. 

Gezien de risico’s die ingeschat moeten worden en het belang dat wordt 

gehecht aan betrokkenheid van bewoners kunnen wij ons voorstellen dat er 

juist een betrokken rol voor de volksvertegenwoordiging is weggelegd. Hoe 

breder draagvlak hoe beter lijkt ons. 

Gegeven de open teksten van het Plan van Aanpak (zie ook onze navolgende 

vragen) en de geschiedenis van het verwachtingsmanagement ligt een zo 

vrijblijvende mandatering niet voor de hand. 

 

1. Risico-inschatting. 

1.1.In het laatste hoofdstuk van het plan van aanpak worden risico’s 

opgesomd, maar er worden geen gevolgen aan verbonden. Wat is de kans 

dat de risico’s zich ook daadwerkelijk voordoen en zijn daar geen scenario’s 

voor op te stellen? 

1.2 De teksten maken ook de indruk dat het College het verloop van de 

risico’s gelaten afwacht. Bijvoorbeeld aan het slot van de tekst over het 

risico bij de “impact op inwoners en leefbaarheid dorpen” schrijft het College 

dat het er naar streeft gebieden zo geclusterd mogelijk te beoordelen, zodat 

we “zo veel mogelijk” verschillen in gemeenschappen voorkomen. Dat is 

echter met “voortdurend schuivende panelen niet gegarandeerd”. Kan de 

Raad hier geen stelling in nemen en uitspreken dat de ontstane willekeur 

gecorrigeerd en nieuwe willekeur voorkomen moet worden? 

1.3 Een belangrijke oorzaak van de ontstane willekeur is het geschuif met 

de NPR die steeds beperkter toegepast zou hoeven worden omdat het 

gebied veiliger zou worden. Waarom spreken wij niet uit dat de NPR op een 



bepaald tijdstip vast geklikt moet worden en minimaal op een bepaald 

niveau van kracht moet blijven? En moet het veiligheidsperspectief niet 

vervangen worden door bijvoorbeeld een leefbaarheidsperspectief? (Zo 

werkte het MJP van NCG Alders al en vorig jaar hebben wij ook dat voorstel 

in de raad ingebracht, punt 7 van notitie dd  14 maart 2019: Bevries de 

bouwnormen op bijvoorbeeld die van 2017). Het College meldt hierbij dat 

“de regio” betrokken zal worden bij het advies van weer een nieuwe 

commissie ACVG, maar wij hoeven daar toch niet op te wachten? 

1.4 In het perspectief van de Corona-crisis en een exit-beleid is een alles 

overstijgende risico-vraag die naar de “diepe zakken” van Den Haag. Het 

DvhN stelt naar onze mening terecht de vraag wat een verslechterde 

financieel-economische positie van Nederland voor Groningen gaat 

betekenen. (21 maart 2019: Waar waren de diepe zakken voor de 

aardbevingsellende in Groningen?). Hoe ziet het College/de Coalitie dat? 

Hoe hard zijn de afspraken met “Den Haag” in dit opzicht? 

2. Verwachtings-management. 

2.1. In het communicatie-hoofdstuk 5 wordt een aantal sympathieke 

“strategische uitgangspunten” geformuleerd. Er moet vanuit de vraag, vanuit 

de inwoner gecommuniceerd worden en hem of haar worden belangrijke 

rollen en verantwoordelijkheden toegedicht. Maar hoe gaat de bewoner  dat 

waar maken? Er moet een plan komen (blz 12 bovenaan) “waarbij veel 

keuzes bij de inwoner worden neergelegd” , maar in de daarop volgende 

paragraaf wordt duidelijk dat allerlei versnellingsmaatregelen nog geheel 

onduidelijk zijn en per persoon “willekeurig” kunnen uitpakken. De 

ervaringen met Overschild en heft-in-eigen-hand-deelnemers wijzen uit dat 

bewoners dat niet alleen kunnen. Hoe gaat de gemeente hen daarbij 

helpen? 

2.2 Uiteraard gaat “het dorp” daar een belangrijke rol inspelen, maar in de 

teksten per dorp blijft veel onduidelijk. In Steendam/Tjuchem lijkt er een 

uitweg gevonden te zijn: een integraal plan per woning. 

Wij verwijzen hier naar de vragen in de checklist van de Groninger Bodem 

Beweging. Wij gaan er van uit dat het College deze afvinkt. 

Ook brengen wij in herinnering onze notitie over de Steendammer uitdaging 

(14 maart 2019) waarin een cruciale rol wordt weggelegd voor een 

persoonlijk digitaal dossier bij de start en waarin een mogelijk stappenplan 

wordt geschetst. Ook op dorpsniveau is de steun van de Gemeente 

onontbeerlijk.Is het een idee om per gebiedsplan en/of dorp een 



ombudsteam in te richten dat tegelijkertijd de lokale stuurgroep kan voeden 

en individuele bewoners kan helpen? 

2.3. In het verleden zijn veel verwachtingen gewekt en meestal niet waar 

gemaakt. Daarbij werd vaak het bestuurders-perspectief gehanteerd; daarbij 

wordt meestal geprobeerd de problemen op te knippen en uit elkaar te 

trekken. Het burgerperspectief vergt echter een integraal overzicht zowel 

inhoudelijk als in de tijd. Hoe gaat het College dat oplossen? 

3. Versnelling. 

We hebben in februari weer een versnellingspakket voorgelegd gekregen als 

uitkomst van een bestuurlijk overleg. Wij kunnen er geen vinger op leggen in 

hoeverre die maatregelen nu doorwerken in het voorliggende plan en met 

name niet in de kwantiatief ingevulde tijdsplanning. Ook kwalitatief geeft het 

de bewoner geen houvast. 

De procedure mbt opname op verzoek lijkt nogal eenzijdig. Wat zijn de 

mogelijkheden van de bewoner? 

4. De dorpsschetsen (blz 20) zijn voor velelei uitleg vatbaar en vormen zo 

geen goede basis voor “verwachtingsmanagement”. Ook lijken er 

tegenstrijdigheden: waarom wordt in Overschild (buitengebied) nog wel 

rekening gehouden met sloop/nieuwbouw en in Steendam/Tjuchem niet? 

Het betreft toch de zelfde NPR-norm? 
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