
De gemeenteraad van Groningen heeft u eind 
vorig jaar uitgenodigd voor dorpsgesprekken 
over de aardbevingen. We praten u graag bij 
over wat we als raad daarna hebben gedaan.

In november en december hebben we 6 
dorpsgesprekken gevoerd met inwoners van 
het aardbevingsgebied, in Ten Boer, 
Ten Post en Woltersum. De gesprekken gingen 
over ervaringen met schadeafhandeling, de 
versterkingsoperatie en dorpsvernieuwing.

We hoorden veel persoonlijke verhalen van 
inwoners die vastlopen in een oerwoud aan 
procedures en instanties. Veel inwoners 
weten nog steeds niet wat er met hun huis 
gaat gebeuren. Terugkerende thema’s: het 
gebrek aan informatie en communicatie en 
frustratie over de contacten met instanties.

De dorpsgesprekken hebben ons als raad veel 
informatie opgeleverd. Daarmee zijn we aan 
het werk gegaan. We hebben het college van 
burgemeester en wethouders (B&W) tientallen 

vragen gesteld. Die gingen onder meer over 
terugkeer in huurhuizen na sloop/nieuwbouw, 
wisselwoningen, stijgende WOZ-waardes 
en OZB-aanslagen, communicatie en de 
ondersteuning van inwoners.

In verschillende bijeenkomsten van de raad 
zijn deze onderwerpen uitgebreid aan de orde 
geweest. Hoe? Een overzicht staat op onze 
website gemeenteraad.groningen.nl 
Eén van de opbrengsten is dat B&W de 
communicatie op de website
versterkenenvernieuwen.groningen.nl 
verbetert.

We hebben tijdens de dorpsgesprekken 
verteld dat de mogelijkheden van 
de raad beperkt zijn. Maar als 
volksvertegenwoordigers blijven we er alles 
aan doen om op te komen voor uw belangen.

De gemeenteraad van Groningen

DORPSGESPREKKEN 
AARDBEVINGEN

Aan de bewoners  van:

Meer weten over wat we als gemeenteraad na de 
dorpsgesprekken hebben gedaan? 
Kijk op gemeenteraad.groningen.nl 
(knop homepage ‘Dorpsgesprekken Aardbevingen’).
Voor meer informatie over de versterkingsoperatie, kijk op 
versterkenenvernieuwen.groningen.nl
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DORPSGESPREKKEN IN TEN BOER, TEN POST EN WOLTERSUM

Raadslid spreken?
Wilt u een raadslid spreken over de aardbevingen? Neem contact op met de griffie van de 
gemeenteraad: griffie@groningen.nl / 050 367 7702. 
Of kijk bij gemeenteraad.groningen.nl/raadsleden

Sessie raad over versterking op 23 juni
Er zijn heel veel partijen die zich bezighouden 
met de gevolgen van de aardbevingen. Zoals 
de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) 
en het Instituut Mijnbouwschade Groningen 
(IMG). Ook de gemeente speelt een rol.

De gemeente is opdrachtgever van NCG, die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van 
de versterkingsoperatie. Voor de voormalige 
gemeente Ten Boer gaat het om zo’n 2.000 
adressen. De opdrachten van de gemeente 
aan de NCG staan in het zogeheten Lokaal 
Plan van Aanpak (LPA) Versterkingsopgave. 
De gemeenteraad stelt het LPA vast.

Veiligheidsnorm
Zo heeft de raad ook de aanpak voor 2020 
vastgesteld. Maar voor 2021 komt er géén 
nieuw plan. Dat heeft onder meer te maken 
met de zogeheten typologie-aanpak. Daar 
werkt de NCG nog aan. Met die methode 
worden dezelfde type woningen hetzelfde 
beoordeeld. En niet één voor één afzonderlijk, 
zoals nu gebruikelijk is.

Met de nieuwe aanpak moet het voor een 
groot deel van de huizen sneller duidelijk 
zijn of ze voldoen aan de veiligheidsnorm 
en zo nee, welke versterkingsmaatregelen 
nodig zijn. Voor het nieuwe Lokaal Plan moet 
de gemeente die nieuwe aanpak van de 
NCG wel eerst kennen. Het gemeentelijke 
versterkingsplan voor 2022 moet eind dit jaar 
af zijn.

Aardbevingscoaches
We blijven ons als gemeenteraad druk 
maken over de inwoners van de gemeente 
Groningen die al zo lang getroffen zijn door 
aardbevingsellende. We willen daarom met 
u als inwoner in gesprek blijven. Mogelijk 
komen er nieuwe dorpsgesprekken. Maar 
we houden ook contact met instanties als 
Nationaal Coördinator Groningen (NCG). En 
binnenkort gaan we op werkbezoek bij de 
aardbevingscoaches van WIJ Groningen. 
Zij bieden inwoners een luisterend oor en 
praktische hulp bij aardbevingsproblemen.  

Ondertussen gaat de gemeente wel door met 
versterkingsplannen voor de 2e helft van dit 
jaar. In een brief aan de gemeenteraad 
vertelt het college van B&W wat er per dorp 
moet gebeuren. Deze brief is te vinden op 
gemeenteraad.groningen.nl 
(kijk bij ‘Vergaderingen’ >> ‘Politieke 
Woensdag 23 juni’).

De raadsfracties vertellen op 23 juni 
(17.00-19.00 uur) het college wat ze van 
deze plannen vinden. In het begin van deze 
vergadering kunt u als inwoner inspreken en 
de raadsleden toespreken. Deze sessie is live 
te volgen en terug te zien op 
gemeenteraad.groningen.nl 
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