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Onderwerp: Beantwoording artikel 33 vragen fractie D’66 over praktijkaanpak 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 27 augustus 2020 zijn door de fractie van D66 enkele artikel 33 RvO vragen gesteld aan het 

college. Deze vragen hebben betrekking op de praktijkaanpak.  

 

Vraag 1. Wat is hiervan de bedoeling? 

 

Antwoord: De praktijkaanpak is één van de versnellingsmaatregelen die begin dit jaar zijn 

vastgesteld. In het bouwakkoord tussen NCG, Rijk en de 6 regionale aannemers die zich verenigd 

hebben in de B6, is naast de praktijkaanpak ook de bouwimpuls opgenomen. Het grote verschil 

tussen praktijkaanpak en bouwimpuls is dat deze laatste zich richt op het versnellen van de 

uitvoering van adressen waarvoor al wel een versterkingsadvies beschikbaar is.  

 

In paragraaf 2.6 van het door u vastgestelde Lokaal Plan van Aanpak 2020 staat het volgende over 

de praktijkaanpak: “Praktijkaanpak: In de praktijkaanpak is behalve de eigenaar ook de aannemer 

en constructeur vanaf het begin betrokken bij het versterkingsproces. De aannemer / constructeur 

beoordeelt op basis van zijn kennis, ervaring en deskundigheid of een gebouw aan de 

veiligheidsnorm voldoet. Als een gebouw niet aan de veiligheidsnorm voldoet, kijkt de aannemer 

welke maatregelen nodig zijn om een gebouw te versterken. Ook hier zijn in eerste instantie de 6 

regionale bouwbedrijven in beeld, maar het is de bedoeling dat ook andere bouwers op termijn 

aansluiten. Voor de pilot die voorafgaat aan de implementatie van de praktijkaanpak zijn in onze 

gemeente circa 65 adressen geselecteerd. Met de eigenaren wordt deze optie besproken; de 

eigenaar bepaalt of versterking via de praktijkaanpak of via het reguliere proces verloopt. 
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Vraag 2. Hoe is de selectie van de ongeveer 250 adressen tot stand gekomen? 

 

Antwoord: In onze gemeente zijn 65 adressen geselecteerd voor de praktijkaanpak. De selectie 

hiervan is gedaan op in eerste instantie typologische kenmerken van panden. Bovendien moesten 

het panden zijn die reeds in de versterkingsscope zitten, maar nog niet beoordeeld zijn. Vanuit de 

gemeente is gekeken naar een gebieden en clusters waar het logisch is om een dergelijke aanpak te 

doen (dus in samenhang met het reguliere spoor van versterking). Uiteindelijk heeft dat geleid tot 

een selectie van 32 adressen in Lageland, 8 in Schildwolde en 25 in Siddeburen. Uiteraard moeten 

de eigenaar/bewoners een dergelijk proces ook zien zitten. Het is dus niet uitgesloten dat het 

uiteindelijke aantal woningen dat nu in de Praktijkaanpak wordt uitgevoerd kleiner wordt. 

 

Vraag 3. Bevinden die adressen zich in een specifiek gedeelte van de gemeente? 

Antwoord: Zoals hierboven staat, gaat het om drie clusters van adressen.  

 Vraag 4. Bestond/bestaat de mogelijkheid dat inwoners zich kunnen aanmelden voor dit project, 
om aldus het heft toch enigszins meer in eigen hand te hebben? 

Antwoord: Die mogelijkheid bestaat nu nog niet, omdat het om een pilot gaat. Er is dus nu vooral 
gekeken naar adressen die in aanmerking zouden kunnen komen en op basis daarvan een selectie 
gemaakt, alvorens met de eigenaren is gesproken. Wel is het zo dat er gekeken wordt naar 
opvolgende groepen van adressen. Hoe de samenstelling daarvan plaatsvindt moet nog worden 
bepaald.   

Vraag 5. Dreigt door de selectie andermaal een tweedeling te ontstaan? 

Antwoord: Elke verandering in werkwijze heeft de potentie om tot een tweedeling te leiden. Dat is 
ook de reden dat we in het Lokaal Plan van Aanpak 2020 nadrukkelijk inzetten op clusters. Op die 
manier zorgen we ervoor dat er in ieder geval bínnen de clusters geen verschillen ontstaan. Er zijn 
echter altijd grenzen aan clusters en daarmee verschillen tussen het cluster en het gebied erbuiten. 
Ook bij de selectie van potentiële adressen voor de praktijkaanpak hebben we zoveel mogelijk 
clusters gehanteerd met als doel tweedelingen te voorkomen of te minimalieren.  

Vraag 6. Wellicht is dat ons ontgaan, maar ligt het niet de reden hierover actief te communiceren? 

Antwoord: In algemene zin is over het pakket aan versnellingsmaatregelen en over het 
bouwakkoord de afgelopen maanden media aandacht geweest. Onlangs is het bouwakkoord 
ondertekend en ook is in de kranten gemeld. Ook in ons Lokaal Plan van Aanpak staat uiteraard een 
en ander over de versnellingsmaatregelen.  

De eigenaren van de geselecteerde adressen hebben van de NCG bericht gehad en daar hebben de 
introductiegesprekken plaatsgevonden. We wilden voor deze eigenaren ook bijeenkomsten, maar 
de Corona-crisis heeft ervoor gezorgd dat we dit anders en ook later moeten organiseren.  

 

 



   

 Pagina: 3 van 3 

 Datum: 8 september 2020 

 Zaak: 2020-033567 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


