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Onderwerp: Raadsbrief programma gevolgen gaswinning versterking batch 1588 en convenant 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

 

Het College van B&W heeft besloten tot het ondertekenen van het convenant over de versterking 

van de zogenaamde batch 1588 op 11 maart 2019 onder voorbehoud van instemming door de raad. 

Deze batch 1588 is een deel van de woningen waarover op 2 juli na het beschikbaar komen van het 

Mijnraadadvies afspraken gemaakt zijn met het Rijk en in het bijzonder met de het ministerie van 

BZK. Anja Woortman ondertekent namens de gemeente het convenant waarmee voor de gemeente 

Midden-Groningen 89 adressen in Overschild in uitvoering kunnen worden gebracht.  

 

De financiering van de uitvoering van de versterking en/of nieuwbouw van de woningen binnen de 

batch is deels vanuit rijksmiddelen. Hierdoor ligt het niet voor de hand dat de geldstromen via NAM 

en CVW lopen. De afgelopen maanden is gewerkt aan een vorm waarbij dit deels publieke geld op 

een goede manier beschikbaar komt voor de eigenaren binnen de batch. Daarbij hebben de 

gemeenten aangegeven meer sturing te willen hebben op de uitvoering van deze versterking. Dat is 

mede de reden geweest voor het voorstel om het budget van de batch 1588 via een Specifieke 

Uitkering (SPUK) in het gemeentefonds bij de gemeenten te laten belanden. De gemeenten kunnen 

dan vervolgens een subsidieverordening vaststellen op basis waarvan de eigenaren het voor hen 

benodigde bedrag kunnen aanvragen. Voor met name panden zoals deze in Overschild staan, is door 

het rijk uitgesproken dat maatwerk mogelijk moet blijven. 

 

We willen de ervaringen die we opdoen met het in uitvoering brengen van de batch 1588 gebruiken 

om de versterking in het algemeen te verbeteren en waar mogelijk te versnellen. Voor ons blijft de 

bewoner centraal staan en daar richten wij onze inspanningen tijdens de uitvoeringen dan ook op.  

 

In het Lokaal Plan van Aanpak is het overzicht van de totale versterkingsopgave van de gemeente 
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Midden-Groningen te vinden. Dat plan bespreken wij met u op 14 maart 2019 in de raadscommissie 

en wij hopen dat u tot een definitief besluit kunt komen over het Lokaal plan van Aanpak op 28 

maart. Wij zenden u de stukken over de batch 1588 en het convenant toe en bespreken het geheel 

van de aanpak van de versterking in onze gemeente graag verder met u op 14 maart aan de hand 

van het lokaal plan van aanpak. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


