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Onderwerp: Beantwoording vragen D66 inzake versterking 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 10 juni 2020 zijn door de fractie van D66 enkele artikel 33 RvO vragen gesteld aan het college. 

Deze vragen hebben betrekking op berichtgeving uit het Dagblad van het Noorden van 4 juni. 

Hieronder volgt per vraag de beantwoording.  

 
1. Wil het kabinet inderdaad fors minder huizen versterken in Groningen? 

Antwoord: Het kabinet geeft aan dat door de snel dalende gaswinning het steeds veiliger wordt en 
als gevolg naar verwachting minder versterkingsmaatregelen nodig zijn; 

2. Zijn hierover gesprekken gaande met gemeenten en de provincie? 

Antwoord: Wij zijn samen met de andere gemeenten, provincie en Maatschappelijke Organisaties in 
gesprek met het Rijk over het verdere verloop van de versterkingsoperatie en invoering van nieuwe 
versies van de NPR.  

3. Is het de bedoeling om een gebiedsfonds in te stellen om aldus een zwaar afgeslankte 
versterking acceptabel te krijgen? 

De gesprekken lopen nog en ten aanzien van het verdere verloop van de versterkingsoperatie 
worden meerdere mogelijkheden verkend.  

4. Met welke concrete inzet gaat het college het informeel overleg met de Minister in? 

Vertrekpunt voor ons is de aanpak zoals we die hebben vastgelegd in afgelopen Lokale Plannen van 
Aanpak. Dat betekent onder meer dat wij de bewoner centraal willen, dat we een clustergewijze 
aanpak willen waarmee ongelijkheid zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

5. Sluit die inzet aan bij de door ons geformuleerde kaders? 

Zie antwoord 4 

6. Wat vindt het college van de integrale aanpak schadeherstel en versterking? 
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Het integraal aanpakken van schade en versterken is al langere tijd een wens van de regio. Wij 
vinden dan ook dat TCMG en NCG hier meer dan nu het geval is, samen moeten optrekken.  

7. Wat vindt het college van de suggestie dat inwoners in de gelegenheid moeten worden gesteld 
‘het heft in eigen handen’ te kunnen nemen? 

Het heft in eigen hand nemen is een werkwijze die zeer goed kan werken in situaties waarbij er 
een krachtige dorpsgemeenschap is (zoals in Steendam en Tjuchem), of bij mensen die goed in 
staat zijn voor zichzelf op te komen. Wij promoten dit bij de ministeries. We zien echter ook 
dorpen en inwoners die daar minder goed in zijn en voor hen moet ook een andere werkwijze 
mogelijk zijn.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


