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Onderwerp: Raadsbrief BLVC Masterplan Overschild 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Met deze brief informeren wij u over het BLVC-masterplan om als gemeente sturing en coördinatie 

te houden over de versterkingsopgave Overschild en tegelijkertijd, binnen de gegeven situatie, het 

gewone leven daar op een acceptabele wijze doorgang te laten vinden. BLVC staat voor 

Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Het plan treft u als bijlage bij deze 

raadsbrief aan. 

 

In Overschild zijn de werkzaamheden in het kader van de versterking van het dorp als gevolg van de 

aardbevingen van start gegaan. Vanaf begin februari 2020 zijn de nutsbedrijven begonnen met het 

vervangen van alle ondergrondse kabels en leidingen. Bouwaannemers zijn gestart met het slopen 

en opnieuw bouwen van huizen. In totaal worden er binnen de bebouwde kom in een tijdsbestek 

van ca. 5 jaar 87 woningen gesloopt, 84 woningen herbouwd en 13 woningen versterkt. Voor 22 

woningen moet er nog een definitief besluit worden genomen. Bewoners/eigenaren en NCG zijn 

nog in gesprek over de keuze tussen versterken of sloop-nieuwbouw. 

 

Tegenstrijdige belangen 

Naast alle versterking activiteiten gaat het dagelijks leven in Overschild ook gewoon door. Wonen, 

werken, (be)leven en recreëren blijven de samenleving kenmerken en moeten de ruimte houden 

om samen door te kunnen gaan. Dit staat op gespannen voet met de (ver)bouw activiteiten die de 

komende jaren onlosmakelijk aan Overschild verbonden zullen zijn. 

 

Waar bewoners behoefte hebben aan rust, ruimte en een aangename woon-werk situatie heeft de 

bouw baat bij efficiëntie, vrije werkruimte, strakke tijdsplanningen en vrije toegang. Deze 

tegengestelde belangen geven, door de relatief hoge bebouwingsdichtheid en de beperkte, smalle, 

openbare ruimte een reëel risico op schade en overlast. Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid 

komen naar verwachting onder druk te staan. 
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BLVC-masterplan 

Het BLVC-masterplan plan richt zich op het bewaken van het algemeen belang en, gegeven de 

omstandigheden, het toereikend laten functioneren van de beschikbare openbare ruimte tijdens de 

werkzaamheden. Kijkend naar alle belanghebbenden vanuit de thema’s Bereikbaarheid, 

Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Enerzijds door bij iedereen bewustwording te creëren 

en anderzijds via heldere richtlijnen en adviezen voor uitvoerende partijen ondersteund door het 

verplicht gebruik van een “hinder applicatie” (HNDR-app) voor afstemming van werkzaamheden.  

 

Het BLVC-masterplan biedt geen juridische zeggenschap over de (bouw)activiteiten op particulier 

terrein. Daarvoor dient onder andere het bouwbesluit en vinden bouwinspecties plaats. Maar het 

geeft wel kaders als particuliere (bouw)activiteiten risico’s genereren voor de omgeving en/of het 

algemeen belang. Binnen bestaande wet- en regelgeving als de Wegenverkeerswet en de Algemeen 

Plaatselijke Verordening (APV). 

 

Door gebruik van het BLVC-masterplan te kaderen binnen de context van bestaande wet- en 

regelgeving als de Wegenverkeerswet en de APV, met gebruikmaking van de verplichte HNDR-app, 

kunnen de risico’s worden verkleind. Goede communicatie zal van belang blijven om draagvlak te 

houden onder alle betrokkenen. 

 

Beoogd effect 

Met de inzet van het BLVC-masterplan wordt beoogd dat gedurende de versterking Overschild 

bereikbaar is, de leefbaarheid gerespecteerd wordt, de openbare ruimte veilig blijft voor alle 

belanghebbenden en er tijdig en afdoende wordt gecommuniceerd over (bouw)activiteiten en de 

consequenties daarvan. Dit om de versterkingsoperatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen en 

de (emotionele) overlast voor de bewoners zo beperkt mogelijk te houden. 

 

Communicatie 

Alle belanghebbenden zijn betrokken geweest bij het opstellen van het BLVC-masterplan. Het 

BLVC-masterplan zal digitaal en zonodig als afdruk aan alle betrokkenen worden verstrekt. 

Daarnaast zal het plan met regelmaat onder de aandacht worden gehouden via een ingestelde 

Checklist Versterken Overschild, een besloten Intranetgroep voor Overschild, een periodieke 

nieuwsbrief en doorlopend persoonlijk contact tussen de gemeente, NCG en betrokkenen.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
 
 

 


