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Geachte leden van de gemeenteraad van Midden-Groningen,

De brief over het vastlopen van de gesprekken met de minister over de versterkingsopgave is een

regionaal afgestemde brief voor de raden en staten van de tien aardbevingsgemeenten en de

provincie. In deze afgestemde brief is geen ruimte voor specifieke lokale zaken.

Desondanks willen wij u graag ook informeren over de gevolgen van de in de raadsbrief beschreven

impasse tussen de minister en de regio voor onze aanpak in Overschild en in het verlengde daarvan

de activiteiten in Slochteren, Schildwolde, Steendam, Lageland en Luddeweer. Daarom sturen wij u

hierbij een extra brief waarin we deze zaken toelichten.

Overschild

Zoals bij u bekend is het dorp Overschild in drie fasen geïnspecteerd. Allereerst zijn de circa 30

woningen aan de Meerweg geïnspecteerd in de loop van 2016. De resultaten van deze inspecties

zijn op basis van de NPR 2015 doorgerekend en uiteindelijk eind 2017 met de eigenaren van de

woningen gedeeld in versterkingsadviezen. De conclusies waren hierbij voor nagenoeg alle panden

gelijk; er wacht een forse versterkingsopgave waarbij ook vaak herbouw van de woning in beeld

komt. De woningen aan de Meerweg zitten in de zogenoemde batch 1467.

De rest van de woningen die binnen de bebouwde kom van Overschild staan (circa 90) zijn in het

najaar van 2016 geïnspecteerd. Ook dit is gebeurd op basis van de NPR 2015. Deze panden behoren

tot de zogenoemde batch 1588. De resultaten hiervan zijn nog niet gedeeld met de eigenaren van

de panden. Wel zijn de concept rapporten bekend bij NCG en CVW. In algemene bewoordingen is

door medewerkers van NCG en CVW aangegeven dat niet te verwachten is dat de uitkomsten van de

adviezen voor deze panden erg afwijken van die van de Meerweg. Zowel de typologie van de

panden, als de ondergrond en het toetsingskader (NPR 2015) is gelijk. Dit is ook de reden dat

inmiddels meerdere eigenaren door middel van WOB-verzoeken de rapporten hebben opgevraagd.
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Het buitengebied van Overschild bestaat uit circa 120 panden (inclusief agrarisch vastgoed) die in

2017 zijn geïnspecteerd. Bij de start van deze inspecties is afgesproken dat NPR 2017 wordt

gebruikt. Dat betekent dat de kans aanwezig is dat de uitkomsten anders zijn dan die van de

panden binnen de bebouwde kom. Dat weten we echter pas zeker als de eerste uitkomsten van

deze berekeningen bekend zijn en die worden niet eerder verwacht dan het najaar van 2018.

Toen na de zomer van 2017 bleek dat de opgave in Overschild veel groter was dan we vooraf

hadden gedacht en het hele dorp (binnen en buiten de bebouwde kom) zou aangaan zijn we gestart

met het ‘traject Winy Maas’, zoals we de totstandkoming van een visie op Overschild inmiddels

noemen. Onder leiding van stedenbouwkundige Winy Maas van MVRDV hebben we samen met de

inwoners van Overschild en de NCG gewerkt aan verschillende scenario’s en oplossingen van de

individuele en collectieve wensen van de inwoners. Daarbij is het de bedoeling dat het proces de

mensen helpt in het maken van hun individuele keuzes en gesprekken tussen de inwoners hierover

tot stand brengt zodat de individuele keuzes en collectieve belangen goed in evenwicht blijven.

Uiteindelijk moet dit leiden tot een breed gedragen visie op het gehele dorp (binnen en buiten de

bebouwde kom) dat als kader voor de versterking kan worden gebruikt.

Voor de inwoners van Overschild was dit na lange tijd van onzekerheid en frustratie eindelijk een

manier om weer vooruit te kunnen kijken en plannen te maken. We hebben dan ook, niet zonder

bewondering, gezien hoe de inwoners in een aantal bijeenkomsten steeds enthousiaster werden om

over hun eigen toekomst na te denken, ongeacht alle onzekerheden die er nog steeds waren. De tot

stilstand gekomen versterkingsopgave heeft een zware wissel getrokken op dit groeiende proces. Er

dreigt nu een wig te ontstaan in het dorp. De eigenaren van de panden aan de Meerweg kunnen

verder en kunnen in principe op korte termijn starten met het versterken, of herbouwen van hun

woningen. De bewoners van de rest van het dorp weten niet hoe het verder gaat met hun woningen

en zitten inmiddels alweer meerdere weken in grote onzekerheid.

Toen afgelopen dinsdagavond laat bekend werd dat het gesprek tussen de minister en

vertegenwoordigers van de regio geklapt was, hebben dan ook direct een bewonersavond in

Overschild georganiseerd. Op donderdagavond 24 mei spraken Nationaal Coördinator Groningen

Hans Alders, burgemeester Rein Munniksma en wethouder Anja Woortman indringend met de

aanwezige inwoners van Overschild. Dit gebeurde in een vol dorpshuis De Pompel.

Duidelijk werd dat de inwoners diep teleurgesteld zijn in de minister en de rijksoverheid. De

Schildjers vinden het onbegrijpelijk dat de minister onder het mom van veiligheid de
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versterkingsoperatie heeft stilgelegd, terwijl juist versterken de enige manier is om op (enigszins)

korte termijn een meer veilige situatie te verkrijgen. Het gemak waarmee afspraken niet worden

nagekomen leidt tot veel boosheid. De bewoners zien dat door de rijksoverheid op geen enkele

manier recht wordt gedaan aan het lange en stroperige traject waar veel bewoners al jaren mee te

maken hebben en die voor velen van hun een dagelijkse factor. Meerdere inwoners hebben

aangegeven om in navolging van inwoners van Appingedam dagelijks de vlag halfstok te hangen.

Ook werd duidelijk dat eigenlijk alleen het gemeentebestuur nog wordt vertrouwd en de

waardering over wat wij tot nu toe ambtelijk en bestuurlijk hebben gedaan werd breed gedragen.

Uiteraard werd ook aan het gemeentebestuur gevraagd welke stappen zij nu gaat zetten.

Op korte termijn richten we ons op het informeren en beïnvloeden van de politiek

verantwoordelijken. Dat doen we als regio samen, maar ook apart. Aan de inwoners van Overschild

hebben we inmiddels aangeboden om gezamenlijk het eerstvolgend plenaire debat in de Tweede

Kamer te bezoeken. Wij hopen dat aan deze oproep goed gevolg wordt gegeven. En dat ook andere

gemeenten ons voorbeeld zullen volgen. Een volle publieke tribune is een duidelijk signaal richting

politiek Den Haag. Uiteraard kijken we ook hoe we dit signaal nog beter voor het voetlicht kunnen

brengen.

Tot slot hebben we aangegeven dat het ‘traject Winy Maas’ doorgaat. Dat betekent dat we met het

gehele dorp blijven werken aan een gedeelde visie. Vanwege de dreigende grotere verschillen (in

ieder geval in tijd) van de versterkingsaanpak moet de visie nog meer toekomstbestendig zijn en

flexibeler. Zelfs zonder voortzetting van het versterkingsprogramma moet er in verband met

schadeherstel dusdanig veel gebeuren in Overschild dat een gedeelde visie op zijn plaats is.

Bovendien heeft het dorp plannen, onder meer ten aanzien van duurzaamheid (gasloos) en

toekomstperspectief.

Slochteren en Schildwolde

Ook in de dorpen Slochteren en Schildwolde worden al geruime tijd inspectie uitgevoerd. Dit is

gestart in de gebieden waar veel rijwoningen staan. De eerste inspecties (69 in Slochteren en 58 in

Schildwolde) vonden plaats in 2017 en zijn uitgevoerd op basis van de NPR 2015. Deze woningen

behoren tot de zogenoemde batch 1581. Hierna is het inspectieprogramma voortgezet in beide

dorpen en inmiddels zijn bijna 400 woningen in dit gebied geïnspecteerd. Van geen van deze

woningen is het resultaat bekend. Ook de NCG en CVW hebben nog geen (concept)

versterkingsadviezen liggen. De verwachting is dat de eerste versterkingsadviezen (dus van de

1581) rondom de zomer bekend zijn.
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In beide dorpen zijn we nog niet begonnen met een intensief traject met de bewoners. Wel is er

contact met vertegenwoordigers uit beide dorpen. We waren juist bezig om dit contact te

intensiveren om op die manier een voor de beide dorpen passende wijze van

bewonersbetrokkenheid te faciliteren. Bovendien zijn we inmiddels samen met de beide

corporaties Lefier en Woonzorg Nederland gestart met het verzamelen van informatie en

uitgangspunten. Kortom, we stonden in de startblokken om ook hier aan de gang te gaan. Op dit

moment weten we nog niet wat de gevolgen zijn voor de versterkingsaanpak in de beide dorpen. Zo

lang we niet zeker weten dat de woningen veilig zijn en er niets hoeft te gebeuren, gaan wij in

ieder geval door met onze voorbereidingen.

Steendam, Lageland, Luddeweer

De inspecties in deze dorpen zijn gestart begin 2018. Dat betekent dat er voorlopig nog geen

uitkomsten te verwachten zijn. Wat de consequentie is van het vastlopen van de gesprekken tussen

de regio en de minister is voor deze dorpen absoluut niet te zeggen. We weten nu nog niet op

welke wijze de inspectieresultaten worden beoordeeld en wat daarvan de gevolgen zijn bij een

eventuele versterkingsopgave. Ook voor deze dorpen geldt dat we met de inwoners willen gaan

werken aan visies op hun dorpen.

Tot slot

In het raadsdebat heeft u ons heel duidelijke uitgangspunten meegegeven. De versterkingsaanpak

moet verder. We zullen nog vele jaren te maken krijgen met aardbevingen en daar kunnen ook nog

steeds zware bevingen tussen zitten. Daaraan is helemaal niets veranderd. Dat signaal zullen wij

luid en duidelijk aan de minister geven. Daar zullen we alle middelen voor gebruiken die we tot

onze beschikking hebben. En dat betekent dat we, zoals een aantal van u tijdens het debat

omschreef, ook regelmatig onze tanden zullen laten zien.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen,

H.J.W. Mulder

secretaris

R.W. Munniksma

burgemeester
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