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Onderwerp: voortgang Aanpak Zorgelijk Onderhoud 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Wij hebben u eerder dit jaar, in de bijeenkomst van de raadscommissie op 6 juni, geïnformeerd 

over de ontwikkeling van een Midden-Groningse ‘Aanpak Zorgelijk Onderhoud’ (terugdringen 

verpaupering). Ook is bij de behandeling van de ‘Uitgangspuntennotitie voor een nieuw 

welstandsbeleid’ en de ‘Excessenregeling Midden-Groningen’ in de raadscommissie van 3 oktober 

en de raadsvergadering van 17 oktober 2019 over dit onderwerp gesproken. Aangegeven is dat wij u 

via een raadsbrief nader informeren over de aanpak zorgelijk onderhoud.  

 

Stand van zaken 

Wij werken aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in onze gemeente. Verpauperde panden 

vragen in dit kader aandacht en daarom ontwikkelen wij een ‘Aanpak Zorgelijk Onderhoud’. De 

volgende zaken hebben wij opgepakt: verpauperde panden zijn in kaart gebracht, er is een 

instrument om zorgelijk onderhoud te melden en om prioriteiten te stellen bij de aanpak én voor 

de hele gemeente kan aangesloten worden bij de aanpak kwetsbare panden van het RWLP 

(Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan) Oost-Groningen. 

 

Dit is nog niet voldoende. De aanpak zorgelijk onderhoud moet verder worden uitgewerkt en 

aangescherpt. Wij willen in de op te stellen Omgevingsvisie (2020) ambities benoemen. We houden 

bij het formuleren daarvan rekening met de beschikbare middelen. Ook houden wij bij de verdere 

uitwerking rekening met aanpalende beleidsterreinen, zoals het veiligheidsbeleid. Ondermijning is 

in dit kader een aandachtspunt. 

 

Raakvlakken met NPG  

Het aanpakken van verpauperde panden draagt bij aan de uitvoering van het Strategisch Kader NPG 

Midden-Groningen (Hart voor Midden-Groningen). Daarin geformuleerde doelen zijn onder andere 
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het verhogen van de kwaliteit en toegankelijkheid van de woon- en leefomgeving én een 

aantrekkelijk gemeente zijn voor de huidige inwoners en voor mensen van buiten de gemeente. 

 

Vooruitlopend op de Omgevingsvisie onderzoeken wij of de aanpak van zorgelijk onderhoud een 

plek kan krijgen in het Lokaal Programma NPG dat in de eerste helft van 2020 wordt opgesteld. Zo 

kunnen wij op korte termijn een start maken. Wij denken bijvoorbeeld aan een project waarmee 

een aantal urgente locaties aangepakt kunnen worden.  

 

Slotopmerking 

Wij zullen u periodiek informeren over de voortgang van de hiervoor beschreven aanpak zorgelijk 

onderhoud.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


