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Onderwerp: Locatie tijdelijke huisvesting aardbevingsgedupeerden in Slochteren

Geachte leden van de raad,

De tijdelijke huisvesting van aardbevingsgedupeerden is een lastig onderdeel binnen de 
versterkingsaanpak. De bewoners van te versterken woningen moeten vaak tijdelijk hun huizen 
verlaten. Soms is dat slechts voor enkele maanden, bij sloop-nieuwbouw kan dat oplopen tot meer 
dan een jaar. Voor deze bewoners is tijdelijke huisvesting nodig. Nationaal Coördinator Groningen 
(NCG) organiseert de tijdelijke huisvesting1.

De gemeente Midden-Groningen helpt NCG met het organiseren van tijdelijke huisvesting voor 
aardbevingsgedupeerden. De gemeente en NCG werken samen in het vinden van geschikte locaties 
voor tijdelijke woningen. Op dit moment is er in onze gemeente een behoefte aan 100 woningen 
van NCG. Deze woningen zijn/worden gerealiseerd op de volgende locaties:

 Overschild – 30 woningen (al in gebruik)
 Steendam – 40 woningen
 Siddeburen – 20 woningen
 Slochteren - 10 tot 16 woningen

De locatie Slochteren is nog niet officieel bepaald. De afgelopen maanden zijn meerdere locaties 
(18) overwogen en afgewogen. Uiteindelijk leidt dit tot het besluit van het College om een locatie 
aan de Slochterveldweg aan te wijzen als geschikte locatie (zie kaartje in bijlage 1). De locatie ligt 

1 Een deel van de versterking wordt uitgevoerd door het Bedrijfsbureau Bouwimpuls. Deze moet haar eigen 
tijdelijke huisvesting organiseren en zoekt ook ruimte in onze gemeente. De locaties voor het Bedrijfsbureau 
Bouwimpuls worden in deze brief niet besproken.
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in het verlengde van het nieuwe kindcentrum.

 De voorgestelde locatie heeft enkele belangrijke voordelen:
 Goede ligging ten opzichte van het centrum van Slochteren
 Goede ligging ten opzichte van voorzieningen
 Groot genoeg voor 10 woningen met ruimte tot 16 woningen
 Er zijn geen uitgebreide ruimtelijke procedures noodzakelijk
 Beschikbaar, want eigendom van de gemeente
 Weinig direct omwonenden
 Ook geschikt (te maken) voor mindervaliden

Er heeft een draagvlakonderzoek plaatsgevonden in de omgeving. Er is gesproken met de 
omwonenden aan de Slochterveldweg en rond de kruising van Slochterveldweg en Hoofdweg. Ook is 
gesproken met de directies van de scholen en de kinderopvang in het kindcentrum. Het idee kan op 
steun rekenen van op één adres na alle betrokkenen. Wel is er zorg over de verkeerssituatie op de 
kruising van Slochterveldweg en Hoofdweg. De inpassing van het extra bestemmingsverkeer zal 
zorgvuldig worden onderzocht in het vervolgproces.

Het vervolgproces is dat NCG nu gaat voorsorteren op een formele vergunningaanvraag. Deze hoopt 
NCG begin 2022 te kunnen indienen. Aan deze aanvraag zijn bezwaar- en beroepsmogelijkheden 
verbonden. Afhankelijk van de vraag of hier gebruik van wordt gemaakt, kan daarna de realisatie 
starten.
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