
   

   

 

   
Memo 
Raadscommissie 16 april 2020 

  Beantwoordin g vragen agendapunt 6 

   

    

Van: College van b&w Midden-Groningen   

Datum: 16 april 2020   

Aan: Gemeenteraad Midden-Groningen 

 
 

Voor agendapunt 6 over het Lokaal Plan van Aanpak Versterking Midden-Groningen 2020 van de 

commissievergadering van 16 april 2020 hebben bijna alle raadsfracties hun bijdrage vooraf 

gestuurd. In een aantal van deze bijdragen worden vragen gesteld. Het afzonderlijk beantwoorden 

van deze vragen kost teveel tijd in een digitale commissievergadering. Daarom sturen wij u 

voorafgaand aan de commissievergadering onze antwoorden op de door u gestelde vragen. 

Hieronder treft u alle ingediende bijdragen 1 op 1 aan, met een antwoord bij de vragen die wij 

hierin ontdekten.  

 

Christenunie 

 

Wanneer is genoeg ook echt genoeg? In een dossier dat inmiddels strekkende meters aan 

ordners vult, ontelbare uren van raden en Staten heeft gevraagd en bij vele inwoners 

inmiddels het vertrouwen in de rechtstaat. De uitgangspunten van 2019 zijn nog steeds actueel. 

Onvoldoende duidelijk wordt wat er in 2019 nu is bereikt. Maken we waar wat we zeggen na te 

streven? 

 

Antwoord: 

Het is duidelijk dat we lang niet alles hebben kunnen doen wat we voor 2019 hadden 

voorgenomen. Dat heeft er toe geleid dat we voor de aanpak voor 2020 nog nadrukkelijker hebben 

gekeken hoe de beperkte beoordelingscapaciteit kan worden ingezet. Daarmee gaan we ervan uit 

dat het LPVA 2020 een uitvoerbaar plan is. 

 

De clustering en prioritering wordt naast veiligheid gemaakt op basis van enerzijds geografische 

logica en anderzijds, minstens even zwaarwegend, vanuit sociaalmaatschappelijke samenhang. Dat 

is een mooie volzin, maar onduidelijk blijft wat dit concreet betekent. Graag duidelijkheid over 

zowel de geschetste logica als de samenhang. 

 

Antwoord: 

Dit betekent dat we niet alleen hebben gekeken naar de risicoprofielen van woningen, maar ook 

hebben gekeken wat passende clusters en eenheden zijn. Dat wil zeggen het “afronden” van 
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plekken waar al eerder gestart was (zoals in Lageland en Luddeweer, maar ook Slochteren Noord). 

En ook een groot cluster in Siddeburen. Als we enkel naar de risicoprofielen hadden gekeken 

hadden we een ander programma gehad dan nu. 

 

Welke garanties vragen beoordelaars om weer volop inzetbaar te zijn voor het gebied zodat er 

eindelijk kan worden begonnen aan het beoordelen van grotere clusters? Welke inspanningen 

heeft het college gepleegd om dit vlot te trekken? Hoe beheerst u de andere risicofactoren die 

u in uw voorwoord benoemd. 

 

Antwoord: 

De bureaus vragen om continuïteit. Dus langlopende opdrachten waarop ze personeel kunnen 

aannemen. Dit is precies wat we de NCG en de ministeries hebben meegegeven. 

In het voorwoord worden risicofactoren genoemd die vooral te maken hebben met de snelheid die 

we kunnen maken om op stoom te komen. Daar hebben we vooral de ministeries voor nodig. Zij 

moeten garanties bieden (bijvoorbeeld aan de bureaus) en moeten drempels wegnemen. Het feit 

dat we ze in de inleiding benoemen geeft aan dat we dit nog niet goed genoeg geregeld zien en 

dat onze gesprekken met het rijk daarover gaan.  

 

De minister gaat ervan uit dat rond 1 juli 2020 een volgende aanpassing van de NPR 9998 komt. Er 

zullen technische en modelmatige verbeteringen worden doorgevoerd en de nieuwste KNMI-

dreigingskaart op basis van de daadwerkelijke winningsniveaus zal worden ingevoegd. SodM 

verwacht dat deze wijziging wel grote gevolgen zal hebben voor de zwaarte van de benodigde 

maatregelen. In de eerste plaats willen we opmerkingen dat we zelf hadden gekozen voor het 

gebruik van het woord aanpassingen in plaats van verbeteringen. De ervaring tot nu toe is dat elke 

verandering eerder een verslechtering is en leidt tot heroriëntatie, bijstelling en herzieningen. 

Welk verwacht effect heeft dit op het lokaal plan van aanpak en is niet verstandig om dit af te 

wachten voor we een goed plan over 2020 en volgende jaren kunnen maken. 

 

Antwoord: 

Onze inzet is dat we helderheid creëren aan de voorkant, zodat we niet weer worden 

geconfronteerd met veranderingen binnen gebieden. We moeten daarbij echter ook vaststellen dat 

de afbouw van de gaswinning leidt tot veranderingen in risico en daarmee ook in veranderingen in 

versterkingsmaatregelen. Daarbij ontstaan grenzen. Wij willen per geografisch cluster 

duidelijkheid kunnen bieden, zodat grenzen niet per toeval ontstaan.    

Eerst de wijzigingen afwachten is wat ons betreft geen goed idee. Het op gang brengen van de 

opname en beoordeling is een lang proces en hoe eerder dat gebeurt, hoe minder lang de 
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bewoners hoeven te wachten op duidelijkheid.   

 

De norm waaraan wordt getoetst (de 10-5) wijzigt dus niet, maar het beoordelingskader waarmee 

wordt getoetst is wel aan wijzigingen onderhevig. Al deze wijzigingen zijn technisch uitlegbaar en 

verklaarbaar, maar leiden tot verschillen binnen groepen en clusters. Gemeenten worden hiermee 

geconfronteerd en zijn genoodzaakt om deze aanpassingen te accepteren en uit te leggen aan de 

inwoners. Daarmee staat de maatschappelijke acceptatie ervan onder druk. Hoe verhoudt het 

moeten accepteren van de aanpassingen zich tot fatsoenlijk overleg tussen verschillende lagen van 

de overheid? Hoe verhoudt dit zich tot de wens van de gemeente Midden-Groningen als bondgenoot 

zoals beschreven in het Kompas en collegeakkoord? Waarom nemen wij voor onze rekening dat we 

uitleg geven over een situatie die leidt tot verschil tussen groepen en clusters. Soms heel concreet 

tussen buren die binnen de grenzen van de bebouwde kom wonen en daar net buiten. Daarmee 

lopen we het risico dat we als gemeente niet langer worden gezien als een geloofwaardig klankbord 

en laatste verdedigingslinie. 

 

Antwoord: 

Dit is zeker een dilemma. Daar worstelen wij mee en datzelfde geldt voor onze collega’s in de 

andere gemeenten. Met de tijdelijke wet Groningen en de beleidsregel die daaraan vooraf is 

gegaan hebben de gemeenten een andere rol gekregen. Daarmee krijgen we meer grip op het 

proces, maar zijn we ook meer verantwoordelijk. Dat betekent echter niet dat we klakkeloos alle 

aanpassingen en wijzigingen die vanuit het rijk komen voor hen willen verdedigen bij onze 

inwoners.  

 
 

CDA 

 

De gemeenteraad dient een plan van aanpak voor de versterkingen vast te stellen welke vervolgens 

via het SodM ingediend wordt bij het NCG. 

Wij als gemeenteraad mandateren het college om aanpassingen op het plan van aanpak te doen. 

Door de gaswinning versneld omlaag te brengen en zo spoedig mogelijk stop te zetten, werden de 

spelregels éénzijdig door de minister van EZK wederom aangepast; door dit veranderende beleid, 

wat overigens niet werkte, leidde de gewijzigde aanpak tot een leegloop van verschillende 

bureau’s en afname van de capaciteit voor opname en beoordelingen. 

Wederom een uitglijder en misrekening van de minister voor onze provincie en 

aardbevingsgebieden. Ook vertraging en onrust onder onze inwoners, geen enkele empathie vanuit 
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Den Haag. 

De creativiteit van onze medewerkers mag geroemd worden door de 120 technische beoordelingen 

te bundelen tot 555 adressen. 

De corona-crisis gooit nog meer roet in het eten; op dit moment staan de opnames en 

beoordelingen nagenoeg ‘on hold’. 

Dan de financiën om de extra inzet te bekostigen. Men moet zich in Den Haag schamen, met een 

reserve van 90 miljard, hier te beknibbelen tot de laatste cent ! 

De communicatie, welke in de ogen van het CDA zeer belangrijk is voor onze inwoners, wordt door 

het College goed opgepakt: in gesprek blijven, ook als er geen nieuws is. Vooral ook de 

communicatie als gevolg van de veranderende spelregels van de minister en door 

overmacht, voor een ieder gelijk, vanwege de corona-crisis. 

Ondanks de opmerkingen, vooral richting de Overheid in Den Haag heeft het CDA vertrouwen in ons 

college om alles zo goed als mogelijk in goede banen te geleiden. 

Tot zover de bijdrage van het CDA 

 

Antwoord: 

Geen vragen, dus ook geen antwoorden 

 
 

PvdA 

 

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. 
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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. 

 

Antwoord: 

Geen vragen, dus ook geen antwoorden 
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VVD 

 

De tekst in dit stuk is net zo langdradig als de hele versterkingsoperatie. Volgens mij zit er 

veel herhaling in, zowel in dit stuk zelf als veel herhaling van informatie die we al eerder 

hebben gekregen. Wat in ieder geval telkens weer naar voren komt is het gebrek aan 

capaciteit. Als ik het zo lees dan maak ik me echt wel zorgen en vrees ik dat we over 25 jaar 

nog in de ellende zitten. De VVD zou zo graag meer vooruitgang willen zien, maar we 

begrijpen ook wel dat niemand ijzer met handen kan breken. Het plan van aanpak kunnen wij 

ons wel in vinden, ook omdat we denken dat het wel realistisch wordt neergezet en er geen 

valse hoop wordt gegeven. We zijn voorzichtig positief omdat Den Haag in ieder geval 

eindelijk mee lijkt te werken en we hopen stiekem, wellicht tegen beter weten in, dat het hier 

geschetste scenario te negatief zal blijken. 

 

Antwoord: 

Geen vragen, dus ook geen antwoorden 
 

 

SP 

 

In de inleiding van dit nieuwe plan van aanpak zit een terugblik op 2019. Hieruit kunnen we 

opmaken dat in 2019 maar een derde van de geplande opnames uitgevoerd en ruim de helft van de 

geplande beoordelingen. Hoe gaan we dit in 2020 rechttrekken of neemt de achterstand alleen 

maar toe?  

 

Antwoord: 

Dat gaan we niet geheel rechtzetten in 2020. Daarom hebben we het LPVA van 2020 vooral gericht 

op enerzijds slim omgaan met de beschikbare capaciteit en anderszins inzetten op clusters en 

“afronden” van dorpen. We doen daarmee zowel recht aan de verdeling van risicoprofielen obv de 

HRA als aan gewekte verwachtingen en reeds lopende processen.  

 

In dit nieuwe Plan van Aanpak zijn weer 900 adressen opgenomen die opgenomen en 

beoordeeld moeten worden naast het grote deel wat in 2019 nog niet is opgenomen dan wel 

beoordeeld. Hoe realistisch is dit? 
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Antwoord: 

Ter voorbereiding van de beoordelingen in 2021 (dus over een jaar), is het van belang dat nu ook 

opdrachten worden gegeven voor opnames. Dus niet alleen voor het beoordelingsprogramma van 

2020, maar ook voor het beoordelingsprogramma van 2021.  

 

Het coronavirus gooit daarnaast ook roet in het eten. De wereld lijkt op sommige onderdelen tot 

stilstand te komen. 

 

Het is toch ongelofelijk dat de capaciteit voor beoordelingen nog steeds beperkt is. Zo krijgen de 

inwoners die een veilig thuis nodig zijn daar nog steeds geen zicht op. Naast de opnames en de 

beoordelingen moeten de benodigde versterkings-, sloop- dan wel nieuwbouwwerkzaamheden nog 

plaats vinden. 

Hoe kan het dat de totale capaciteit voor beoordelen die beschikbaar is voor de gehele regio in 

2020 maar 625 unieke technische beoordelingen kan opleveren? Het gaat om vele duizenden 

woningen en gebouwen. Met dit tempo zijn we in 2040 nog bezig met de versterking. Dit moet toch 

sneller en beter kunnen?  

 

Antwoord: 

Het is nog steeds zo dat het beoordelen van een pand aan de NPR een tijdrovend en specialistische 

klus is. De beoordelingscapaciteit is afgelopen jaren altijd al een probleem geweest. Vanaf de 

start van de versterking tot 2018 is de capaciteit wel toegenomen door het bieden van perspectief 

aan de bureaus die deze werkzaamheden uitvoeren. De pauzeknop van de minister heeft er echter 

in juni 2018 voor gezorgd dat het hele systeem op slot is komen te staan. De capaciteit moest dus 

in 2019 weer helemaal opnieuw worden opgebouwd. Daar plukken we nu de wrange vruchten van.  

 

In dit Plan van Aanpak wordt bij bouwimpuls gesproken over een bedrijfsbureau. Kunnen zij de 

opnames en beoordelingen niet gaan uitvoeren? Zij kunnen dan direct een passende offerte maken 

en overgaan op de uitvoering. De controle hierop door het NCG kan dan door middel van 

steekproeven. Zo krijgen we tempo in de versterking en kunnen de bouwbedrijven doen waar ze 

voor zijn namelijk bouwen. Dit is direct goed voor de werkgelegenheid in de provincie. 

 

Antwoord: 

De Bouwimpuls en Praktijkaanpak zijn praktische uitwerkingen om het beoordelingsproces te 

versnellen. Als blijkt dat deze versnellingsmaatregelen werken en daadwerkelijk het proces van 

versterken versnellen zonder de positie van de eigenaar uit het oog te verliezen, dan is het heel 
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goed mogelijk dat meer adressen op deze wijze kunnen worden uitgevoerd. Op dit moment kunnen 

we dat echter nog niet met zekerheid zeggen en daarom houden we er in het LPVA 2020 nog 

slechts in beperkte mate rekening mee.  

 

De keuze om dit Lokaal Plan van Aanpak te kiezen voor een clustergewijze beoordeling van 

adressen is voor nu een pragmatische oplossing die wij kunnen steunen. Wel direct de vraag of er 

ook een signaal naar Den Haag gaat met de oproep dat er samen gezorgd moet worden voor meer 

beoordelings- en opnamecapaciteit. 

 

Antwoord:  

Dat signaal geven we voortdurend af. Wij vinden dat de minister hier ook te makkelijk de bal bij 

de regio legt.  

 

In het plan van aanpak (2019) werd gesproken over apart cluster agrarische panden. In dit nieuwe 

plan kunnen we lezen dat er een Agroloket is opengesteld. Wat is er verder gedaan om de agrariër 

voldoende mee te nemen in het versterken? Als het huis onveilig en er kan niet meer gewerkt 

worden dan gaat de boer failliet en dan hebben we het nog niet over het leed en het verdriet wat 

kan ontstaan binnen een gezin. 

 

Antwoord: 

We onderkennen dat agrarische panden complex zijn. Niet alleen vanuit de techniek, maar ook 

vanwege de combinatie van wonen en werken. Bovendien gaat het vaak om bijzondere en 

beeldbepalende gebouwen. In het huidige beoordelingsprogramma zit een groot aandeel 

agrarische panden. Met name in Lageland en Luddeweer. Vanuit het LPVA van 2019 worden dit jaar 

de versterkingsadviezen verwacht van veel agrarische panden in Overschild, Steendam, Tjuchem 

en Siddeburen. Omdat we zien dat enkel het versterken van panden vaak onvoldoende is voor de 

agrarische sector is de agrarische tafel (agrarische organisaties en de overheid tezamen) bezig om 

integrale oplossingen te ontwikkelen voor versterken, schadeafhandeling, asbestsanering, 

bedrijfsoptimalisaties etc..  

 

Communicatie 

In het plan van aanpak (2019) werd gesproken over besloten online groepen. Wat is hier de status 

van? Nu wordt vooral gesproken over realistisch communiceren. Dat is ontzettend belangrijk maar 

de vraag is ook hoe wordt gecommuniceerd. Nu we een 1,5 meter gemeenschap zijn waarbij 

groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen is online communiceren nog noodzakelijker 

dan eerst. 
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Antwoord: 

In Overschild werken we met een online platform. Onderdeel van de dorpsaanpak in Steendam en 

Tjuchem is een online bewonersdossier. Beide zijn manieren om informatie snel en makkelijk te 

delen met eigenaren. Ook in de andere dorpen waar de versterking gaat spelen, willen we iets 

dergelijks opzetten, passend bij de situatie.  

Nu in de coronacrisis is het des te belangrijker om naast fysieke contact ook goede online 

mogelijkheden te bieden. Als alternatief voor grote bijeenkomsten zijn we samen met de 

ministeries en de NCG aan het kijken of informatie ook met infographics en filmpjes duidelijk 

gemaakt kan worden. 

 

Risico’s 

Tijdelijke huisvesting is een lastig onderwerp waarbij besluitvorming en het wijzigen van 

bestemmingsplannen tijdrovende bezigheden zijn. We weten nu al dat er meer plekken zullen 

komen binnen onze gemeente waar dit noodzakelijk zal zijn. Kunnen we dit niet naar voren halen 

zodat dit geen knelpunt hoeft te zijn. 

 
Antwoord: 

Wij zijn op dit moment bezig met meerdere locaties voor tijdelijke huisvesting. Daarbij kijken we 

naar locaties die zoveel mogelijk obstakelvrij zijn. En ook onderzoeken we mogelijkheden om op 

sommige plekken de investeringen die worden gedaan voor tijdelijke huisvesting in te zetten voor 

definitieve woningen. Uiteraard passend binnen de verschillende beleidskaders.   
 

D’66 

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? 

 

Antwoord: 

Bij het verdelen van de beperkte capaciteit is gekeken naar het aantal adressen P50/P90 per 

gemeente en evenredig is de capaciteit verdeeld. Dus een gemeente met veel adressen P50/P90 

heeft meer capaciteit gekregen dan een gemeente met weinig adressen P50/P90. Midden-
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Groningen zit wat betreft de aantallen in de middenmoot. 

 

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. 

 

Antwoord 

Het informeren van inwoners waaraan we feitelijk weinig nieuws kunnen vertellen blijft lastig. We 

hebben afgelopen jaar alle eigenaren die vanwege de HRA een risicoprofiel hadden gekregen 

daarover geïnformeerd. Daarbij konden we lang niet iedere eigenaar  duidelijkheid geven. We 

hebben geworsteld met de vraag hoe vaak we eigenaren moesten informeren als er geen wijziging 

was. We merken ook dat de informatiebehoefte van bewoners daarin ook heel verschillend is.    

 

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. 

 

Antwoord: 

Dat is wat we eigenlijk zien in de dorpsaanpak van Steendam en Tjuchem. Ook de praktijkaanpak 

en Bouwimpuls zijn pogingen om het capaciteitsprobleem van de beoordelingen te omzeilen.  

 

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. 

 

Antwoord: 

GBB geeft vier belangrijke zaken mee waaraan in hun ogen de Lokale Plannen van Aanpak moeten 

voldoen. Ze vragen enerzijds flexibiliteit, maar ook het voorkomen van vertraging. Ook wordt 
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aandacht gevraagd voor tijdige en correcte informatievoorziening en een totaalplan per dorp. Dit 

zijn uitgangspunten die wij herkennen en die ook ten grondslag liggen aan het LPVA zoals dat aan 

u wordt voorgelegd. Het maken van versterking overstijgende plannen per dorp hebben we 

inmiddels ingezet in Overschild, Steendam en Tjuchem. Daarbij zien we wel dat er een groot 

verschil is tussen een dorp waar de opgave bestaat uit grootschalige sloop-nieuwbouw en een dorp 

waar panden slechts licht hoeven te worden versterkt.  

 

Zie voor een reactie op de checklist van GBB de laatste pagina 

 

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. 

 

Antwoord: 

Hierover heeft u op 15 april een schriftelijk antwoord gekregen 

 

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? 

 

Antwoord: 

In Overschild werken we met een online platform. Onderdeel van de dorpsaanpak in Steendam en 

Tjuchem is een online bewonersdossier. Beide zijn manieren om informatie snel en makkelijk te 

delen met eigenaren. Ook in de andere dorpen waar de versterking gaat spelen, willen we iets 
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dergelijks opzetten, passend bij de situatie.  

Het informeren van inwoners waaraan we feitelijk weinig nieuws kunnen vertellen blijft lastig. We 

hebben afgelopen jaar alle eigenaren die vanwege de HRA een risicoprofiel hadden gekregen 

daarover geïnformeerd. Daarbij konden we lang niet iedere eigenaar  duidelijkheid geven. We 

hebben geworsteld met de vraag hoe vaak we eigenaren moesten informeren als er geen wijziging 

was. We zullen bekijken hoe we deze groep goed geïnformeerd kunnen houden.    

 

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? 

 

Antwoord: 

Wij zijn voortdurend in gesprek met de ministeries. Dat gebeurt met verschillende vormen van 

stevigheid. En daarbij stemmen we ook regionaal veel zaken af. Ook dat is uiteraard soms een 

kwestie van balanceren. Dat maakt het delen van deze inzet niet altijd vooraf mogelijk.  

We wijzen regelmatig bestuurlijk en ambtelijk onze collega’s uit Den Haag op de manier waarop 

zaken in de praktijk soms uitwerken. Dat doen we zeker niet alleen in Overschild (hoewel daar wel 

juist de gevolgen van verschillende batches en regimes goed zichtbaar zijn).  

 

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 

 

Antwoord: 

Schadeherstel en versterken staan inderdaad organisatorisch los van elkaar. Maar bewoners zien 

dit anders. Op dit moment hebben wij onvoldoende zicht op hoe het verloop van schadeherstel 

zich ontwikkelt. TCMG is nog steeds erg terughoudend in het delen van informatie hierover aan 
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ons. We zien algemene informatie op gemeenteniveau, maar dat geeft ons onvoldoende zicht op 

hoe het echt gaat. Hierover zijn we met TCMG en met de minister in gesprek. TCMG en NCG 

hebben ondertussen wel onderling afspraken gemaakt over het delen van informatie ten behoeve 

van de versterking.  

 

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. 

 

Antwoord: 

NPG-gelden worden niet ingezet om de versterkingskosten te dekken (muv de eenmalige bijdrage 

aan de batch 1588). Kosten die horen bij de aansprakelijkheid van NAM en rijk horen door die 

partijen te worden betaald buiten het perspectief geld om. Het kan echter wel zijn dat naast de 

versterking er binnen dorpen / gemeenschappen initiatieven zijn waarvoor NPG-geld ingezet 

wordt.   

 
Groen Links 

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. 

 

Antwoord: 

We stellen dit voor om in incidentele gevallen een adres toe te kunnen voegen aan de scope voor 

opname en beoordeling. Bijvoorbeeld bij een schrijnende situatie. Om snelheid te kunnen maken 

stellen we voor om dit aan het college te mandateren.  

 

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? 
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Antwoord: 

In het LPVA hebben we dit niet uitgewerkt, maar dit is wel waar wij dagelijks mee bezig zijn.  

 

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? 

 

Antwoord 

Hier moeten we realistisch zijn. Onze inzet is om verschillen binnen leefgemeenschappen te 

voorkomen. Maar tegelijkertijd neemt de gaswinning af en daarmee ook de seismiciteit. Dat heeft 

gevolgen voor versterkingsmaatregelen. Wat ons betreft gaat het er vooral om dat we 

duidelijkheid kunnen bieden over welke adressen op welk beoordelingskader worden 

doorgerekend. Dat is onze inzet in onze gesprekken met het rijk.    

 

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? 

 

Antwoord: 

Onze inzet is per gebied / cluster volgens dezelfde NPR te werken. Zodat er vooraf duidelijkheid 

is.  Dat was ons uitgangspunt en dat is het nog steeds. Dit moeten we echter wel voortdurend bij 

het rijk uitleggen en verantwoorden. Zie ook onze eerdere antwoorden op dit onderwerp. 

 

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 
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het College/de Coalitie dat? Hoe hard zijn de afspraken met “Den Haag” in dit opzicht? 

 

Antwoord: 

Wij gaan er vanuit dat dezelfde ruimhartigheid ook ten aanzien van de aardbevingsproblematiek 

wordt gehanteerd.  

 

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? 

 

Antwoord: 

Wij hebben gezien dat zodra de eigenaar meer (keuze) vrijheid heeft, deze vaak ook meer 

behoefte heeft aan begeleiding en advies op de keuzes. Dat is iets dat we als gemeente in overleg 

met NCG willen aanbieden. En dat is inderdaad verschillend per dorp en per gebied, omdat de 

omstandigheden per dorp en gebied verschillend zijn. In een gebied met veel sloop-nieuwbouw 

spelen andere vragen dan in een gebied met slechts lichte versterking.   

 

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? 

 

Antwoord: 

Hier worden veel suggesties door elkaar gedaan. Zie over de brief van GBB ook de antwoorden op 

de bijdrage van D66. Zie voor een reactie op de checklist van GBB de laatste pagina 
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In de door de dorpen Steendam en Tjuchem ontwikkelde dorpsaanpak is inderdaad sprake van een 

digitaal bewonersdossier.  

Een ombudsteam per dorp lijkt ons niet nodig. Zowel de nationale Ombudsman als de 

onafhankelijk raadsman zijn actief in onze regio. Maar wellicht wordt hier meer bedoeld dat er 

per dorp specifieke begeleiding wordt aangeboden die past bij de omstandigheid. Zoals bij vraag 

2.1. ook is aangegeven zien we dat zodra de eigenaar meer (keuze) vrijheid heeft, deze vaak ook 

meer behoefte heeft aan begeleiding en advies op de keuzes. Dat is iets dat we als gemeente in 

overleg met NCG willen aanbieden. En dat is inderdaad verschillend per dorp en per gebied, omdat 

de omstandigheden per dorp en gebied verschillend zijn. In een gebied met veel sloop-nieuwbouw 

spelen andere vragen dan in een gebied met slechts lichte versterking.   

 

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? 

 

Antwoord: 

Er wordt hier gepleit voor een integraal overzicht, zowel inhoudelijk als in tijd. Het is niet 

duidelijk wat de fractie van GL hier precies mee bedoelt. Wij proberen zoveel mogelijk 

integraliteit te creëren binnen de kaders die door het rijk worden gesteld. Dat is een worsteling, 

en leidt lang niet altijd tot de door ons als ideaal geziene situatie. Het is op dit moment echter 

wel de enige manier.  

 

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 kwantitatief 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? 

 

Antwoord: 

Over het versnellingenpakket zien wij geen vraag 

Over de procedure Opname op verzoek is onlangs door de NCG gepubliceerd. De aanpak bestaat 

eruit dat wanneer een adres aan een aantal criteria voldoet er een opname kan plaatsvinden. Het 

resultaat hiervan kan zijn dat het adres moet worden toegevoegd aan het beoordelingsprogramma. 

Of dat direct kan hangt af van de beschikbare beoordelingscapaciteit op dat moment.  
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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? 

 

Antwoord:  

Het klopt dat voor het buitengebied van Overschild en Steendam / Tjuchem hetzelfde 

beoordelingskader geldt. Maar de omstandigheden zijn verschillend. Zowel de bodemgesteldheid 

als de locatie op de dreigingskaart zijn verschillend. En dat kan tot verschillen leiden. Het zit hem 

overigens ook in de woordkeuze. Voor het buitengebied van Overschild schrijven we dat de 

verwachting is dat er nog steeds zware versterking nodig zal zijn, maar dat sloop-nieuwbouw 

zeldzamer wordt. Voor Steendam en Tjuchem schrijven we dat anders dan in Overschild [we 

refereren hier naar Overschild als geheel, dus inclusief de kern] naar verwachting sloop-

nieuwbouw hier nauwelijks voor zal komen. Dat betekent dat de verwachting in beide gebieden is 

dat het vooral om versterken gaat en bijna nooit om sloop-nieuwbouw.  

 
 

Gemeentebelangen 

Wij willen niet de credits voor het werk wat de GBB heeft gedaan, zij hebben uitstekende vragen 

opgesteld die u in bijgaand A4tje aantreft, het lijkt me duidelijk dat wij deze vragen graag 

beantwoord willen zien voor de gemeente Midden-Groningen en het stuk wat hier voor ligt. 

Antwoord: 

Zie over de brief van GBB ook de antwoorden op de bijdrage van D66. Zie voor een reactie op de 

checklist van GBB de laatste pagina 

Wij worden erg treurig van het stuk op zich, het zit vol met vooronderstellingen en aannames, ook 

wel door de portefeuillehouder benoemd, maar toch. Het lijkt er op alsof het College de handdoek 

in de ring en het bijltje erbij neer heeft gegooid. Van de ruim 400 onveilige woningen in onze 

gemeente worden er 120 versterkt in 2020, als alles meezit. Wij geloven niet in deze fabels. Naar 

nu blijkt heeft Den Haag hele diepe zakken, maar laten ze de Groningers weer stikken. Dit had 

allemaal al lang geregeld moeten zijn, dit bestuurlijk en bureaucratische monster moet gestopt 

worden en wel direct. Eindelijk is er straks 1 loket, maar dit zorgt eerst weer voor enorme 

vertragingen en ook alweer voor een stuwmeer aan schades.  
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Antwoord: 

Uiteraard zouden wij liever een optimistischer LPVA hebben gepresenteerd, maar we moeten 

realistisch zijn. We gooien zeker niet de handdoek in de ring. Dat zou richting onze inwoners niet 

eerlijk zijn.    

En nu moeten wij u ook nog mandateren? Mandateren waarvoor is onze vraag? Als er hangende het 

proces iets gewijzigd moet worden dan wordt de raad daar middels een brief van op de hoogte 

gesteld? Kunt u aangeven waar de raad in dit proces überhaupt nog iets te vertellen heeft? Het 

begint straks te lijken op de gemeenschappelijke regeling tussen de aardbevingsgemeenten met 

een bodemloze put.  

Antwoord: 

We stellen dit voor om in incidentele gevallen een adres toe te kunnen voegen aan de scope voor 

opname en beoordeling. Bijvoorbeeld bij een schrijnende situatie. Om snelheid te kunnen maken 

stellen we voor om dit aan het college te mandateren.  

Wij lezen dit voorstel als zijnde het failliet van de versterkingsoperatie, als straks de gaskraan 

helemaal dicht is dan kunnen de Groningers fluiten naar hun veilige huizen, de NPR gaat aangepast 

worden en dan wonen we opeens weer “veilig”. Den Haag en diepe zakken, voor heel Nederland, 

maar niet voor Groningen.  

Antwoord 

We hebben met z’n allen hard geknokt om de gaswinning naar beneden te brengen. Daar waren 

meerdere zittingen bij de Raad van State voor nodig. Waarom was dat? Om te zorgen voor 

veiligheid. Het is dus op zich een logisch gevolg van de lagere gaswinning dat de maatregelen die 

nodig zijn voor versterking lichter worden. Uiteindelijk is het doel dat woningen ook zonder 

maatregelen veilig zijn. Simpelweg omdat de kans op een zware aardbeving zo klein wordt dat 

deze vergelijkbaar is met andere risico’s. Het gaat er vooral om hoe dit proces gaat, hoe 

schadeherstel hierin wordt betrokken en wat er gebeurt met woningen die (bijvoorbeeld vanwege 

aardbevingen uit het verleden) minder stabiel zijn dan zou mogen worden verwacht. En natuurlijk 

gaat het ook over genoegdoening voor een langer periode van onveiligheid, onzekerheid en 

daarmee ongezondheid. Wat ons betreft zijn we dus nog lang niet klaar. 

Wij willen niet in herhaling treden voorzitter, we hebben er al zo vaak over gesproken, maar 

GemeenteBelangen blijft strijdbaar op dit dossier, net zo lang tot dat elke Groninger krijgt waar ze 

recht op hebben...een veilige woning en een betrouwbare overheid, dat hebben ze nu namelijk 
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niet! 

Beantwoording vragen checklist GBB: 

PLAN: 

o Is het plan qua haalbaarheid getoetst bij de NCG? Zijn er heldere afspraken met de NCG gemaakt 

over de benodigde opname-, beoordelings- en bouwcapaciteit? 

Ja 

o Hoe realistisch is de planning? Wat zijn mogelijke vertragende factoren? Hoe wordt daarop in het 

plan geanticipeerd? 

Wij gaan ervan uit dat wat in het LPVA opgenomen is realistisch en haalbaar is. Juist daarom zijn 

de aantallen voor sommigen wellicht teleurstellend.  

We hebben de risico’s benoemd. Daarbij is overigens niet het risico van vertraging door de 

coronacrisis, maar dit is er wel degelijk een.  

o Hoe wordt er omgegaan met de verschillen tussen de versterkingsplannen per batch binnen een 

straat of wijk? En hoe wordt er omgegaan met spanningen in het dorp als gevolg van die 

verschillen? 

het clusteren van adressen is juist bedoeld om verschillen per straat, wijk en dorp zoveel mogelijk 

te voorkomen. Dat zal niet altijd lukken.   

o Bevat het plan ook een benadering per dorp? Wordt er per dorp ook een totaalplan gemaakt? Op 

welke wijze worden de bewoners daarbij betrokken en hoe wordt dat gefaciliteerd? 

Ja, passend bij de situatie en omstandigheden per dorp 

o Zijn er nog aanpassingen in het totaalplan per dorp mogelijk als dit voor bewoners wenselijk is? 

In principe is dit zo. Wel is het van belang dat de NCG opdrachten tot het opnemen en beoordelen 

kan wegzetten bij de bureaus. Dat is een langdurig proces van aanbesteden en daarmee niet erg 

flexibel. Maar uiteraard is het onder omstandigheden voor een eigenaar mogelijk om een opname 

en beoordeling eerder of later te laten uitvoeren.    

COMMUNICATIE: 

o Zijn de rechten en plichten van bewoners beschreven en vastgelegd? Is dit helder 

gecommuniceerd naar bewoners? 

Daar gaat dit LPVA niet over. In de Tijdelijke Wet Groningen en de beleidsregel die als voorloper 
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hiervan geldt is dit benoemd. Ook wordt regionaal, samen met de maatschappelijke partijen 

gekeken naar hoe het versterkingsproces verbeterd en bewonersvriendelijker kan worden gemaakt.  

o Hoe worden bewoners meegenomen in het proces? Niet alleen de versterking per pand maar ook 

die van het dorp als geheel. 

Zie antwoord over totaalplan per dorp 

o Is ook in de tijd aangegeven op welke momenten in het proces er met bewoners gecommuniceerd 

dient te worden? 

Naast de communicatie paragraaf in het LPVA kijken we per dorp hoe de communicatie het beste 

georganiseerd kan worden.  

o Waar kunnen bewoners terecht met hun vragen, gedurende het proces? Is daar iets voor opgezet? 

Hierover informeren we de eigenaren  

 

PROCES: 

o Wordt er in het normbesluit dat het versterkingsadvies bevat, voldoende flexibiliteit ingebouwd 

ten behoeve van de bewoner/eigenaar opdat ruimhartig rekening kan worden gehouden met diens 

specifieke wensen? 

Daar gaat dit LPVA niet over. Zie hierover het wettelijke kader in tijdelijke Wet Groningen en 

beleidsregel 

o Hoe wordt in het proces het recht van bezwaar en beroep dat bewoners hebben, gefaciliteerd 

(normbesluit, versterkingsbesluit)? Krijgen bewoners daar voldoende tijd voor? 

Daar gaat dit LPVA niet over. Zie hierover het wettelijke kader in tijdelijke Wet Groningen en 

beleidsregel 

o Is in het plan duidelijk welke instantie, wat, op welk moment beslist (gemeente, NCG, BZK, 

aannemers, bewoners)? Zijn de verantwoordelijkheden voldoende scherp afgebakend? 

Ja 

o Hoe en wanneer wordt het versterkingsproces (tussentijds) geëvalueerd? 

Dat gebeurt voortdurend.  

 

 


