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Titel en datum van het stuk (+ link):
Meerjaren-versterkingsplan en voortgang Lokaal Plan van Aanpak versterkingsopgave
(raadsvoorstel + collegebrief 2 juni 2021)
Meerjaren-versterkingsplan-en-voortgang-Lokaal-Plan-van-Aanpak-versterkingsopgave

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Andre Westerveld (beleidsmedewerker), andre.westerveld@groningen.nl, 06 11868455
Marieke Eillert (bestuursadviseur), marieke.eillert@groningen.nl, 050 367 8718

Korte samenvatting:
1. Raadsvoorstel: De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werkt in afstemming met de
gemeenten aan een meerjaren-versterkingsplan (MJVP) voor de gehele aardbevingsregio. Het
primaat voor de vaststelling hiervan ligt bij de raad. Echter, het MJVP hangt nauw samen met het
bestaande Lokaal Plan van Aanpak (LPA), de nu voorliggende brief over de versterkingsopgave
(zie bij 2) en het LPA 2022 dat in het najaar ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.
Daarom wordt voorgesteld de vaststelling van het MJVP te mandateren aan het college.
2. Collegebrief (wensen en bedenkingen): In mei 2020 heeft de raad het LPA 2020 vastgesteld,
waarvan de NCG heeft aangegeven tot 1 juli 2021 nodig te hebben voor de uitvoering. Inmiddels
is echter duidelijk dat een deel van de versterkingsadviezen pas in het najaar 2021 zal worden
opgeleverd. NCG heeft wel gevraagd welke nieuwe onderzoeken en projecten in de tweede helft
van dit jaar kunnen worden opgepakt. Aanvankelijk was het de bedoeling hiervoor een nieuw
LPA op te stellen, maar een aantal ontwikkelingen maakt dat op dit moment lastig: er wordt
gewerkt aan een MJVP voor de hele regio (zie onder 1), en er wordt gewerkt aan de ontwikkeling
van de typologie-aanpak, waardoor sneller dan voorheen kan worden vastgesteld of een woning
voldoet aan de veiligheidsnorm en zo nee, wat er moet gebeuren. Daarom is in plaats van een
nieuw LPA gekozen voor een vervolgopdracht aan NCG voor de rest van dit jaar onder
voorbehoud van goedkeuring door de raad. Eind dit jaar zal dan het LPA 2022 ter vaststelling
worden voorgelegd. Na een beschrijving van de huidige stand van zaken, de uitgangspunten bij
de prioritering, de opgave, en de voortgang van de versterking op hoofdlijnen meldt de brief de
vervolgopdracht aan NCG (als extra bij LPA 2020): bij zo’n 200 adressen het planvormings-en
uitvoeringsproces starten, en daarnaast een kleine 200 adressen laten beoordelen op veiligheid.
Vervolgens worden per woonplaats de belangrijkste ontwikkeling beschreven en de prioriteiten
voor de rest van 2021. De raad wordt gevraagd de gekozen aanpak in deze LPA-brief te
onderschrijven dan wel daarbij wensen en/of bedenkingen uit te spreken.
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Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O

discussie (politiek en maatschappelijk gevoelig)

Voorgeschiedenis
Zie: https://gemeenteraad.groningen.nl/contact-met-de-raad/Dorpsgesprekken-Aardbevingen (met
meer informatie over de voorgeschiedenis dan alleen over de dorpsgesprekken)

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de
verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een
definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de
meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en
geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn. De
voorzitter kan tot besluit van deze sessie, ten behoeve van agendering in de volgende
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.
Bij deze sessie wordt ook het raadsvoorstel Subsidieverordening funderingen Woltersum
meegenomen (waar een apart voorbereidingsmemo bij is).
Voor de sessie is twee uur beschikbaar. Rekening houdend met de verwachting dat zich wel enkele
insprekers zullen melden, betekent dit ongeveer 5 minuten per fractie.

Nadere informatie
https://versterkenenvernieuwen.groningen.nl/

