
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 28-04-2021 

 

 

Onderwerp: Versterking Overschild  

 

 

Toelichting: 

In de afgelopen dagen hebben ons veel verontrustende verhalen bereikt uit Overschild. Voor de batch 
1588 is de gemeente nu aan zet om huizen zo goed als identiek terug te bouwen. Theoretisch klinkt dit 
gemakkelijk, maar uit de praktijk horen we veel problemen. Mensen komen soms meer dan een ton 
tekort om hetzelfde huis terug te betalen, krijgen een schuur bij het huis niet herbouwd en mensen 
lopen zelf te klussen om de kosten voor een aannemer te drukken. 

 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

➢ Is het college op de hoogte van deze problematiek?  

➢ Kan het aangeven bij hoeveel woningen deze problematiek speelt? 

 

Inwoners uit Overschild geven aan dat ze zich in de steek gelaten voelen door de gemeente. In plaats 
van dat de gemeente opkomt voor de rechten van de inwoners om hun huis te herbouwen ervaren de 
inwoners regeldruk vanuit de gemeente en onduidelijke kaders wanneer een huis “functioneel 
gelijkwaardig” is. 

 

➢ Herkent het college zich in deze geluiden en hoe denkt het college het vertrouwen van deze 
burgers te gaan herstellen?  

➢ Is het college het met ons eens dat de inwoners van Overschild al genoeg voor hun kiezen 
hebben gehad om nu ook nog eens een maanden/jarenlange strijd aan te gaan om hun huis 
netjes herbouwd te krijgen? 

 

Wij begrijpen dat de gemeente hoewel ze een regierol heeft nog steeds afhankelijk is van de bereidheid 
van de NAM om ruimhartig om te gaan bij het herbouwen van de huizen in Overschild. 

 

➢ Vind het college dat de NAM hierin gehorende de bovenstaande problematiek correct handelt? 

➢ Is het college bereid om van de NAM te eisen ruimhartig om te gaan met de herbouw van de 
huizen zodat mensen geen geld hoeven bij te leggen?  

➢ En indien mensen bij de herbouw van een gelijkwaardig huis toch geld bij moeten leggen is het 
college bereid deze kosten eerst op zich te nemen en te verhalen op de NAM? 

Namens de fractie van GroenLinks, 
 
Albert Bosscher  
 



 
 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

