
Reactie van de PvdA op het lokaal plan van aanpak versterking 2020 Midden-Groningen 

Ons wordt gevraagd  naar onze opvattingen mbt het lokaal plan van aanpak (PvA) versterking 2020 

Midden-Groningen. 

Sinds 2019 maakt iedere gemeente uit het aardbevingsgebied jaarlijks een PvA hoe zij denkt dat jaar 

het versterkingsprogramma uit te gaan voeren. 

Waar wij als Raad vorig jaar veel vragen hadden m.b.t. de betekenis van de verschillende batches en 

de consequenties die dat had voor de betreffende bewoners, vinden wij als fractie van de PvdA dat 

ons college deze keer uitermate gedetailleerd en zorgvuldig heeft beschreven hoe het één en ander 

in elkaar steekt. 

Daarvoor onze complimenten.  

Hoewel het PvA 41 pag. lang is, kunnen wij  niet anders zeggen, dat – als je die tot je hebt genomen- 

je in ieder geval weet hoe het in elkaar steekt. 

Dat je daarnaast commentaar kunt hebben op de traagheid van de aanpak, snappen wij, maar die is 

niet ons College aan te rekenen. Wij zijn van mening, dat zij de afgelopen jaren er bovenop hebben 

gezeten om de afspraken, die met de regio en onze gemeente zijn gemaakt, te doen uitvoeren. 

Dat het Rijk daarbij een spaak in het wiel heeft  gestoken door- op het moment dat het besluit was 

gevallen om de gaskraan langzaamaan dicht te draaien-  dan ook de versterking maar  ‘on hold’ te 

zetten, is al menig boos woord gesproken. Dat gaan we niet weer opnieuw doen. 

De intenties van het College - met de mogelijkheden die zij hebben- zijn goed verwoord in dit PvA. 

Met de beperkte capaciteit  die er nog is voor opnamen en beoordelingen, in 2020 voor onze 

gemeente  ruimte voor 120 unieke technische beoordelingen, slaagt  het College erin -door dat slim 

in te zetten  ( sommige gebouwen kunnen met één boordeling meerdere woningen doen) - om 

daarmee in 2020 555 adressen te beoordelen. Daar spreken wij onze waardering voor uit! 

Met de uitspraak, dat de versterking nog steeds een zware wissel trekt op het dagelijks leven van alle 

betrokkenen en dat wachten al veel te lang duurt en dat er nog vele hobbels te nemen zijn, denken 

wij dat ons College zich terdege realiseert met welke ingewikkelde klus zij bezig is. 

Wij willen daarom ook instemmen om hen te mandateren, indien nodig, aanpassingen te doen op 

het Lokaal PvA 2020 om zo de “vaart “ erin te houden. 

Wij verzoeken het College vast te houden aan de uitgangspunten die wij hen hebben meegegeven:  

 Laat de afspraken die wij- als gemeente- met betrokkenen hebben gemaakt altijd prevaleren; 

 Houd vast aan een gebiedsgerichte aanpak; 

 Betrek bewoners van het begin af aan bij het proces; 

 Communiceer zo vroeg mogelijk met alle betrokkenen zowel op het niveau van de 

gemeenschap als op individueel niveau; 

 Houdt inzichtelijk wat de financiële gevolgen van onze inzet in dit dossier zijn en laat het Rijk 

die betalen; 



Wij gaan er vanuit dat de versnellingsmaatregelen die genomen zijn om meer vaart te zetten achter 

de versterkingsaanpak keihard overeind blijven. 

Verder kunnen wij ons goed vinden in de prioritering 2020 zoals die in dit PvA is beschreven. 

Wij zien dat de hele aanpak van de Corona-crisis veel middelen en inzet van het Rijk vraagt, maar ook 

van onze medewerkers. 

Dit kunnen wij alleen maar als positief benoemen. 

Wij zouden echter willen dat men op rijksniveau zich realiseert dat veel van onze inwoners zitten te 

springen om eenzelfde daadkrachtige aanpak als het om het aardgasdossier gaat. 

Ons college en organisatie doet dit al lang. 
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