
POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 7 DECEMBER 2022 21.00 UUR

Voorzitter: J. van Hoorn (GroenLinks)
Namens de raad: J. Jones (GroenLinks), R. Pestman (PvdA), V. Boswijk (D66), T. van Zoelen 
(PvdD), M. Sloot (Stadspartij 100%), J. Dijk (SP), E. Akkerman (VVD), L. Dwarshuis (CU), E. 
Armut (CDA), L. van der Laan (PvhN)
Namens het college: I. Jongman (wethouder)
Namens de griffie: W. Bierman

Lokaal plan van aanpak versterking + vernieuwing
00:15:55

Voorzitter: Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze meningsvormende sessie over 
het lokale plan van aanpak. Het betreft een raadsvoorstel. Op 23 november jongstleden 
heeft u hier al een beeldvormende sessie gehad over hetzelfde onderwerp en daarnaast zijn 
er een aantal werkbezoeken geweest, waaronder een bus tour door het aardbevingsgebied. 
Vandaag gaan we het hebben over het raadsvoorstel zelf. Er hebben zich geen insprekers 
gemeld, dus ik ga zo dadelijk in een keer door naar de raadsleden voor hun input. We 
hebben een uur en twintig minuten. Dat houdt in dat u allen vier minuten spreektijd heeft, 
exclusief interrupties en vervolgens nog twintig minuten voor het college. Ik verzoek u allen 
geen technische vragen te stellen, maar zich uitsluitend te beperken tot politieke vragen. 
Daarnaast nodig ik u vooral uit om met uw visie te komen op het voorstel. Met betrekking 
tot de interrupties het nadrukkelijke verzoek deze graag kort en bondig te houden en niet 
stiekem halve woordvoeringen te verwerken in de interrupties. Tot zover. Wie wil als eerste 
zijn of haar visie geven op het voorstel dat voorligt? Zo zijn we wel heel vroeg thuis. 
Mevrouw Sloot, Stadspartij 100% voor Groningen.

00:17:08

mevrouw Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): Dank u, voorzitter. Dan doe ik de aftrap. 
Stadspartij 100% voor Groningen kan zich volledig vinden in het voorliggend raadsvoorstel. 
Ik wil me beperken tot het complimenteren van de organisatie die heeft gezorgd dat de 
nieuwe raadsleden helemaal zijn meegenomen in dit traject. Het is een immens dik dossier 
aan alle kanten. Ik ben zelf bij zoveel mogelijk van die sessies geweest, ook al was ik niet 
helemaal nieuw. Ik weet hoe lastig en onzeker dit is en dat dit raadsvoorstel nodig is om in 
ieder geval lijnen uit te zetten en te zorgen dat we verder kunnen. Ik hoop met alles wat er 
is, dat we deadlines zoveel mogelijk halen en dat dit vooral voor de mensen die gedupeerd 
zijn, zo snel mogelijk achter hen ligt. Ik weet dat er geen garanties zijn dat het allemaal op 
tijd gaat lukken, maar ik weet wel dat er heel veel mensen ontzettend hun best voor doen en
die wil ik complimenteren. Dank je wel.

00:18:25

Voorzitter: Volgens mij zijn uw complimenten gehoord en voor zover ze niet gehoord zijn 
zullen ze uiteraard door mevrouw Jongman worden overgebracht. Ik zie geen vragen, dus 
wie vanuit de raad kan ik vervolgens het woord geven? De heer Van der Laan, Partij voor het
Noorden.
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00:18:38

de heer Van der Laan (Partij voor het Noorden): Voorzitter, dank. Ik sluit me volledig aan bij 
Stadspartij 100% voor Groningen.

00:18:44

Voorzitter: Dank u wel. Van kort naar korter. Wie wil vervolgens het woord? Mevrouw 
Pestman, PvdA.

00:18:54

mevrouw Pestman (PvdA): Voorzitter, als de parlementaire enquête gaswinning iets duidelijk
heeft gemaakt, dan is het wel dat onze veiligheid nooit een rol heeft gespeeld. Alles draaide 
om de opbrengsten van het gas. Pas na de aardbeving bij Huizinge in 2012 kon de 
Rijksoverheid niet anders dan toegeven wat veel Groningers al lang wisten, namelijk dat de 
gaswinning niet zonder gevaar is. Het is ten hemel schreiend dat geld tot op de dag van 
vandaag een allesoverheersende rol blijft spelen. Toen het tot Den Haag doordrong dat er 
astronomische bedragen moesten worden geïnvesteerd om de veiligheid van scholen, 
dorpshuizen, woningen, zorgcentra kerken, et cetera te garanderen werd er alles aan 
gedaan om tijd te rekken en de kosten te drukken. De gaswinning wordt alleen maar gestopt
omdat het risico te groot is en de kosten te hoog. Nu ligt voor ons het lokale plan van aanpak
2023. Ruim tien jaar na Huizinge zijn in de gemeente Groningen nog niet alle scholen en 
dorpshuizen versterkt. Er moeten nog veel huizen vervangen of verstevigd worden. In het 
huidige tempo, driehonderd woningen per jaar, zijn we nog jaren mee bezig.

00:20:05

mevrouw Pestman (PvdA): Het is een kafkaëske situatie, want waar in Nederland spreken 
raadsleden over huizen die gesloopt of versterkt moeten worden alsof het een normale 
situatie is? Dringt de draagwijdte van deze ramp wel tot ons en de rest van Nederland door? 
Mensen die hun huis uit moeten, omdat versterken te duur is. Terwijl ze misschien al jaren 
in dit huis gewoond hebben, hun kinderen er geboren zijn en ze er oud geworden zijn. Wat 
nu wordt hun nieuwe huis? Een werkelijk thuis? Wat houden de versterkingsplannen in? 
Nergens in het rapport worden concrete situaties genoemd. Betekent het dat er stalen 
buizen door de woonkamer gaan lopen? Of dat de ramen van de slaapkamers niet meer 
open kunnen? Of dat door het verstevigen van een muur een gang zo smal wordt dat er 
bijna geen ruimte meer overblijft? Staat iemand in Nederland er wel eens bij stil wat dat 
voor onze inwoners betekent? Voelt een huis na een versterking nog als een thuis? Hoelang 
hebben al die mensen op sloop-nieuwbouw en versterking moeten wachten?

00:21:05

mevrouw Pestman (PvdA): Hoeveel geld zijn ze erbij ingeschoten? Voorzitter, ik heb er geen 
woorden voor. Jaren aan gederfde levensvreugde. Jaren vol stress die aan mensen vreten. 
Het ergste is dat je kinderen opgroeien die door al deze problemen hun kindertijd en jeugd 
naar de knoppen hebben zien gaan en dat valt nooit meer goed te maken. Op geen enkele 
wijze. De Nationale ombudsman spreekt telkens weer schande van de situatie in Groningen 
en de Kinderombudsman doet ook wat ze kan, maar niets mag tot nu toe baten. Het is te 
hopen dat de uitkomsten van de parlementaire enquête gaswinning tot verbeteringen gaan 
leiden. Laat één ding heel duidelijk zijn: in de Haagse politiek is niemand die straks met goed 
fatsoen excuses aan kan bieden. Dit gezegd hebbende onderschrijven wij de uitgangspunten 
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van het college zoals vastgelegd voor het jaar 2023. We zijn blij met de inzet van de 
gemeente en we zien dat iedereen hier doet wat hij of zij kan. Dank u.

00:22:02

Voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. Wie kan ik vervolgens het woord geven? Mevrouw 
Jones, GroenLinks.

00:22:12

mevrouw Jones (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Dit jaar is het tien jaar na Huizinge en 
morgen is het twee maanden geleden dat het epicentrum in Weerden lag voor de beving 
van 3.1 op de schaal van Richter. Ook ligt er wederom - mijn collega refereerde daar al aan - 
een kritisch rapport van de Nationale ombudsman. Vanavond hebben we het over het lokale
plan van aanpak, waarmee de gemeente opdracht geeft aan het NCG wanneer welke huizen 
versterkt moeten worden. Er gaat veel goed of beter. Veel mensen zijn doorgeschoven in het
versterkingsproces en hun huis wordt bijna gebouwd of ze kunnen weer thuiskomen in hun 
woning. Hun wachten is beloond. De voortgang zit bij hen niet meer alleen in het papier, 
maar ook in de stenen. We zijn dan ook blij met de plannen zoals die hier voorliggen in het 
lokale plan van aanpak. Wel willen we nog even stilstaan bij wat ook in het lokale plan van 
aanpak en het coalitieakkoord staat, namelijk naast onze burgers en naast onze inwoners 
staan.

00:23:18

mevrouw Jones (GroenLinks): Ik deel de dank, die ook door de Stadspartij 100% voor 
Groningen is uitgesproken, dat er door ambtenaren heel hard gewerkt wordt aan het 
bijstaan van onze bewoners. Alle procedures, het vele wachten en weinig lokale 
bewegingsruimte vraagt veel van inwoners en ook van de mensen die hen bijstaan. Mijn 
fractie is hun daar dankbaar voor. Toch wil ik hier ook een dilemma noemen. Waar we 
volgens mijn partij terecht inzetten op rust in het aantal regelingen, worden bewoners die 
jarenlang wachten vaak geconfronteerd met nieuwe contactpersonen vanuit de gemeente, 
die niet altijd op de hoogte zijn van afspraken die hun voorgangers met de inwoners hebben 
gemaakt. We zouden graag van de wethouder horen hoe dit beter gestroomlijnd zou kunnen
worden?

00:24:14

mevrouw Jones (GroenLinks): Dat is specifiek en nu meer algemeen: mijn voorganger heeft 
vorig jaar al aangegeven graag te willen werken met een structurele leerlijn om te leren van 
wat beter kan gaan in de begeleiding van bewoners. Mijn partij vraagt zich af hoe het college
invulling heeft gegeven aan deze toezegging en wat wij nog op dit punt kunnen verwachten?
Het gaat ons daarbij niet zozeer om een soort academische studie, maar wel om in 
praktische zin te gaan kijken van: wat werkt wel, wat gaat goed en hoe kunnen we op die lijn
voortborduren? Dit allemaal om te voorkomen dat inwoners in situaties terechtkomen 
waarbij ze vastlopen in hun contact met de overheid, zoals is geconcludeerd in het laatste 
onderzoeksrapport van de Nationale ombudsman. Dank u wel, voorzitter.

00:25:12

Voorzitter: Dank u wel. Wie wil het woord? De heer Boswijk, D66.
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00:25:18

de heer Boswijk (D66): Dank u wel, voorzitter. In de basis denk ik dat we positief kunnen zijn 
over het lokale plan van aanpak. Het is absoluut niet makkelijk geweest om te komen op het 
punt waar we nu staan en ik denk dat het betoog hiertegenover mij van mevrouw Pestman 
daar een mooi voorbeeld van is. Het is goed om te zien dat de versterking nu eindelijk op 
stoom komt met aankomende mijlpalen, zoals de dorpen Lellens en Winneweer waar in het 
voorjaar de werkzaamheden afgerond zullen worden. Het is goed om te zien dat steeds 
meer huishoudens duidelijkheid krijgen over hun eigen situatie en over waar zij aan toe zijn 
als het aankomt op hun woning. Daarnaast is het goed te zien dat er ruimte is voor 
participatie en dat bewoners meegenomen worden, bijvoorbeeld, in de invulling van hun 
wijk. We waren vorige week met de raad in Ten Post en terwijl wij in Ten Post waren zagen 
we dat bewoners binnen konden lopen in het buurthuis om mee te denken over de 
inrichting van de openbare ruimte. Met dat soort initiatieven zijn wij als fractie heel blij, 
maar wat doen we met de zorgen die we horen, voorzitter?

00:26:25

de heer Boswijk (D66): Heel recent verscheen er door RTV Noord een artikel die zijn zorgen 
uitte over de uitstraling en het karakter van de dorpen in het aardbevingsgebied. De vraag 
die gesteld werd in het artikel was: verliezen we dit karakter en de uitstraling van deze 
dorpen niet? Ook de burgemeester uitte zijn zorgen daarover en mijn fractie deelt deze zorg 
eigenlijk wel. We zouden dan ook graag willen weten van het college of zij ruimte ziet om 
meer met de bewoners mee te denken over hoe dit karakter en uitstraling van de woningen 
in het aardbevingsgebied behouden kunnen worden? Daarnaast - ik hoorde net het woord 
'dilemma' al vallen - hebben wij enige zorgen bij het feit dat we nu steeds meer spreken over
de inklinking van de bodem, waardoor we zien dat huizen verzakken. Dat is weliswaar niet 
direct een gevolg van de aardbevingsproblematiek, maar we zien wel dat waar we 
bijvoorbeeld blijven versterken en herstellen boven de grond, het wellicht onder de grond 
nog steeds niet op orde is. Dan kunnen we ons afvragen: op het moment dat we alles boven 
de grond geregeld hebben, is het dan niet dweilen met de kraan open?

00:27:36

de heer Boswijk (D66): Ik vond vorige week, bij de tocht die we hadden door het 
aardbevingsgebied, een heel mooi voorbeeld het verhaal van de bewoner uit Ten Boer die 
vertelde dat zijn huis al zes keer was hersteld, maar dat zij nog steeds wachten op de 
versterking. Een groot probleem was ook die funderingsproblematiek. Er loopt weliswaar 
een pilot in Woltersum en we zijn heel benieuwd naar de uitkomsten hiervan. We maken 
ons tegelijk zorgen wat dit gaat betekenen in de toekomst voor de gemeente en voor de 
woningen die al versterkt zijn. Het is natuurlijk veelal versterking die heeft plaatsgevonden 
boven de grond en niet onder de grond. Ik hoop dat het college, de wethouder, daar 
misschien wat over kan zeggen en of het college dit ook op de radar heeft? Samenvattend, 
heel goed om te zien dat de versterking op grote lijnen nu op stoom komt.

00:28:33

Voorzitter: Ik zou nog heel even wachten met uw samenvatting. U heeft een vraag van de 
heer Dwarshuis, ChristenUnie.
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00:28:38

de heer Dwarshuis (ChristenUnie): Dank u wel. Ik denk dat het een terecht punt is wat u 
noemt over de funderingsproblematiek. U begon uw inleiding op dat gedeelte met dat u 
daar een dilemma in ervaart. Wat is precies het dilemma dat u ervaart? Dat hoor ik niet 
helemaal.

00:28:53

Voorzitter: De heer Boswijk.

00:28:56

de heer Boswijk (D66): Het dilemma dat ik ervaar, voorzitter, is dat we een hele grote opgave
hebben. We hebben een groot aantal woningen inmiddels kunnen versterken, maar dat 
neemt niet weg dat op het moment dat we nu met zijn allen aan duurzaam herstel gaan 
werken en met elkaar straks beslissen, misschien vanuit Den Haag, dat duurzaam herstel ook
inhoudt dat funderingen aangepakt moeten worden, dan gaat het natuurlijk een effect 
hebben op de woningen die we al met elkaar versterkt hebben. Het zou dan maar zo kunnen
zijn dat deze woningen opnieuw in de opgave terug te komen. Dat is het dilemma waar ik 
aan refereer. Ik was aan het afronden en samenvatten. Zoals ik zei, goed om te zien dat de 
versterking op stoom komt, dat steeds meer mensen duidelijkheid krijgen over waar zij aan 
toe zijn en goed dat er ruimte is voor inbreng van de inwoners. Dank u wel.

00:29:49

Voorzitter: Dank u wel. De heer Dijk, SP.

00:29:53

de heer Dijk (SP): Voorzitter, toen ik 25 jaar geleden als twaalfjarig jongetje over Het 
Hogeland fietste, bedacht ik mij wel eens hoe het toch mogelijk is dat Groningers met zoveel
trots en toch een soort rust heel weinig terugeisten voor alle extreme welvaart die uit de 
grond gepompt werd. Dan kwam ik ook in dorpen als Thesinge, waar de oma van mijn 
vriendinnetje woonde. Dat waren rustige, lieflijke dorpjes en misschien was ik twaalf en keek
ik er een beetje anders tegenaan, maar volgens mij had ik toen de wereld ook best aardig 
door. In ieder geval een dorp als deze kon ik redelijk overzien. Dan wil ik meteen aansluiten 
bij wat de vorige spreker zei als het gaat over de schoonheid en de karakteristieke 
dorpsgezichten. Het doet mij ook pijn in de ogen, moet ik eerlijk toegeven, als ik het zie. 
Daar waar wij normaliter dorpen hebben met vuurrode bakstenen - in sommige dorpen, 
zoals Ten Post, niet per se vuurrode bakstenen - zie je dat die dorpen extreem aan het 
veranderen zijn.

00:31:11

de heer Dijk (SP): Tenminste, in schoonheid vind ik dat. Dan zitten er stenen strips tegen de 
muren aangeplakt en op sommige plekken vallen ze ook nog naar beneden. Ik begin dit alles 
omdat jullie rustig van mij mogen weten - jullie vinden mij soms wat opvliegerig in een debat
en een beetje pittig - dat altijd als dit onderwerp aan de orde komt, ik mij zo ongelooflijk 
moet inhouden om niet in een soort woede te verzanden. Ik vind het heel dapper dat mijn 
buurvrouw zo'n bijdrage houdt, want dat lukt mij eerlijk gezegd niet goed zonder daar heel 
boos van te worden. Zo uit ik vaak mijn ongenoegen in plaats van verdriet of op een andere 
manier. Dat allemaal gezegd hebbende en dat Den Haag er een grote bende van heeft 
gemaakt - dat mag er nog wel even uit - is dit programma en de volgorde die hierin wordt 
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gehanteerd een logische volgorde. Ik heb in de beeldvormende sessie gevraagd: wat zijn de 
elementen waar wij nog invloed op kunnen uitoefenen? Ik zou bijna willen zeggen dat het 
toch een soort van logica is waar je eerst begint. Ik zie dat een van de uitgangspunten, de 
versterking van woningen en vernieuwing van dorpen, hand in hand moeten gaan.

00:32:21

de heer Dijk (SP): Daar wil ik toch een paar zorgen bij uiten, want geregeld als er woningen 
worden opgeleverd blijkt bijvoorbeeld de directe omgeving daarvan nog helemaal niet klaar 
te zijn. Dus wandelpaden naar de huizen toe zijn nog niet gereed, waardoor er een enorme 
blubberige omgeving is. Bijvoorbeeld in Ten Post hebben we dat eerder gehoord, maar ook 
in de Hamplaats toen die opgeleverd werd. Dan is mijn vraag: is er een manier om iets 
sterker te toetsen, ook vanuit de gemeente, wanneer een oplevering echt af is, ook als het 
gaat om de directe omgeving? Dat is een vraag die ik het college stel. Daarnaast een vraag 
die ik graag wil stellen: hoe zit het met de on-uitlegbare verschillen en de ongelijkheid 
daarin? We kennen de voorbeelden: de ene kant van de straat wel en de andere kant van de
straat niet. Hoe gaat het college daar nu mee om en op welke manier zet zij zich daarvoor in 
om die on-uitlegbare verschillen op te lossen?

00:33:18

de heer Dijk (SP): Ik heb het punt van de schoonheid helemaal gemaakt, volgens mij. Dan 
nog twee punten. Het eerste over jongeren. We hebben het daar, denk ik, weinig over. Deze 
problematiek speelt al zolang dat er ondertussen vrij veel jongeren zijn in het gebied die 
niets anders kennen dan opgroeien in spanningen thuis, maar ook spanningen in het dorp. 
Een dorp wat totaal over de kop wordt gezet. Mijn vraag aan het college is: moeten wij ons 
meer inzetten voor activiteiten voor jongeren? Misschien af en toe een luisterend oor voor 
jongeren in het gebied, maar ook om jongeren in de dorpen, zoals ik bijvoorbeeld net 
Thesinge beschreef, daar te houden als ze daar graag willen blijven. Ik kan me goed 
voorstellen dat er nu veel jongeren zijn die denken: waarom zou ik hier blijven als het toch 
over de kop gaat en de hele structuur veranderd?

00:34:12

de heer Dijk (SP): Een beetje in het verlengde daarvan: afgelopen eind van de zomer had ik 
wat contact met jonge ondernemers - ik rond af, het is mijn laatste punt - die op zoek waren 
naar ruimte om initiatieven te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld een sportschool 
gecombineerd met de fysiotherapeut en noem maar op. Is daar ruimte voor in de plannen? 
Ik weet niet of het per se hierbij past, maar een beetje in het verlengde van jongeren en het 
opbouwen van een toekomst, zou mijn fractie er veel waarde aan hechten als we daar wat 
ruimte voor inpassen en dan letterlijk fysieke ruimte in de vorm van gebouwen en ruimtes 
waar dit soort ondernemingen kunnen ontstaan en ontwikkeld worden.

00:34:59

Voorzitter: Dank u wel. We hebben nog enkele sprekers te gaan. Wie volgt? Mevrouw 
Akkerman, VVD.

00:35:10

mevrouw Akkerman (VVD): Dank u wel, voorzitter. De VVD kan zich vinden in de 
uitgangspunten die in het plan van aanpak genoemd worden, want uiteraard vinden wij dat 
je in Groningen net zo veilig moet kunnen wonen als in de rest van Nederland. Ook de 
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andere uitgangspunten zijn zinvol en logisch, een woord dat ik al eerder heb gehoord. We 
vragen ons wel af: hoe heb je nou als gemeente genoeg inhoudelijke kennis om daar goed 
de regie op te houden, zodat we de plannen die we nu hebben voor 2023 echt kunnen 
behalen? Dat kwam ook naar voren toen wij van een aantal bewoners hebben gehoord dat 
er versterkingsadviezen zijn en dat er soms verschillen tussen zitten voor hetzelfde type 
huizen en dat ze dat niet goed kunnen snappen. Onze vraag is: heeft de gemeente daar 
voldoende zicht op om daar goed de regie op te houden? Wij sluiten aan bij de opmerkingen
die genoemd zijn over de rode bakstenen, temeer omdat in de stukken staat dat er een 
architect is en er een pilot Architect aan Zet is.

00:36:01

mevrouw Akkerman (VVD): Dus de vraag is: wat gaat er mis? Is die architect te laat 
begonnen of houdt deze architect van rode bakstenen? Dat is wat wij ons afvragen. Aan de 
andere kant zeg je dat het is eigenlijk wel fijn is dat we het over die bakstenen kunnen 
hebben, want u zegt inderdaad dat er iets gebeurt op dit moment. Dat hebben we bij het 
bezoek kunnen zien. Ik weet dat we hier ook commissies hebben gehad waar het nog 
helemaal niet van de grond kwam, dus het is goed dat het gaat lopen, zullen we maar 
zeggen. Tenslotte, wat wij van een inwoner vorige week merkte is dat het nog steeds erg 
bureaucratisch is en er veel organisaties bij betrokken zijn. Dat is uitermate lastig, dus wij 
willen de gemeente - dat doen we volgens mij elk jaar - oproepen om daar waar zij dat kan, 
die bureaucratie te verminderen. Dank u wel.

00:36:47

Voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Armut, CDA.

00:36:52

mevrouw Armut (CDA): Dank, voorzitter. Als het over aardbevingsproblematiek gaat, valt het
in ieder geval op dat de meeste fracties - eigenlijk alle fracties, zou ik tot nu toe kunnen 
zeggen - één doel hebben, namelijk zo veel en zo snel mogelijk versterken en herstellen. 
Herstel van schade aan woningen, maar ook immateriële schade, want alle Groningers 
verdienen het om in een veilig huis te wonen. Helaas is het allesbehalve vanzelfsprekend 
gebleken voor veel inwoners van onze gemeente en provincie. Dat horen we in het nieuws, 
het afgelopen jaar meer dan ooit en we zoeken ze natuurlijk als raad ook op. Vorige week 
nog en dan horen we veel van wat goed gaat. We zien dat er een goed lokaal plan van 
aanpak ligt, dank daarvoor. Maar ja, we horen ook nog steeds veel dingen die fout gaan. Het 
werd net al genoemd: de funderingen. Je hoort toch schrijnende verhalen. Vorige week was 
er eentje die je toch heel erg raakt.

00:37:57

mevrouw Armut (CDA): Je wil daar zo graag iets aan doen en je wil zo'n persoon helpen, 
vooral als je er een gezicht bij ziet. Daar gaat meteen de eerste vraag over. D66 noemde het 
net ook al. Het IMG is er al mee bezig, maar ik vraag toch aan het college: wordt hier veel 
druk op uitgeoefend? Is er al zicht op wanneer dit gaat gebeuren, zodat het ook voor, 
bijvoorbeeld, Ten Boer mogelijk is? Het is nu zo arbitrair dat het alleen in Woltersum is, 
terwijl het natuurlijk om grond gaat. Je hebt inderdaad de zorgen dat we straks allemaal 
huizen hebben versterkt, waar nog steeds veel mis is met de funderingen. Ik had nog een 
paar vragen. We lezen in het plan dat met sommige inwoners moeilijk contact te krijgen is. 
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Misschien wellicht een technische vraag: is daar nog wat aan te doen? We lezen over de 
communicatiemiddelen en ik denk dat daar een hoop goed gaat, maar blijkbaar is het toch 
moeilijk om sommige inwoners te bereiken. Is daar nog iets aan te veranderen?

00:39:00

mevrouw Armut (CDA): Hoe kunnen we die mensen toch bereiken, zodat ook zij bijvoorbeeld
in de versterking terecht kunnen komen? In Ten Post hebben we die motie gehad. Ik had 
begrepen dat het heel goed loopt, maar dat er toch nog een paar inwoners overblijven. De 
vragen over de woningen die heel erg op elkaar gaan lijken, waardoor je het historische 
karakter in de dorpen gaat missen - je ziet dat het in een soort eenheidsworst terechtkomt 
en dan moet je, denk ik, niet willen - delen wij. Veel vragen die ik had opgeschreven zijn al 
gesteld. Ook die van GroenLinks, dat het veel vraagt van het geduld van mensen en dat je 
steeds weer iemand anders moet spreken. Je wil dat de overheid vooral in deze zaak een 
gezicht krijgt en dat je niet van die mensen steeds weer moet vragen dat ze het hele verhaal 
opnieuw moeten doen en steeds weer bij iemand anders terechtkomen. Had ik verder nog 
andere vragen die niet zijn gesteld? Nee, dat was het, voorzitter.

00:40:04

Voorzitter: Dank u wel, dan kunnen we het daarbij laten. De heer Dwarshuis, ChristenUnie.

00:40:08

de heer Dwarshuis (ChristenUnie): Dank u, voorzitter. Als je zo alle verhalen alleen al van 
raadsleden aanhoort en als ik zelf mensen in het gebied spreek, dan raakt het mij ook altijd 
weer. We zitten hier al meer dan tien jaar en het wordt nu pas steeds meer van een 
papieren werkelijkheid in een meer zichtbare werkelijkheid dat er huizen opgeknapt 
worden. Ik ben blij met het plan van aanpak dat we blijven inzetten op het versterken van de
huizen van mensen die in de grootste problematiek zitten, in de grootste risicocategorie en 
dat we daarna kijken naar de grotere groep die minder schade aan de woningen heeft. Dat 
is, denk ik, een goede aanpak. Mijn fractie is ook blij dat we inzetten op verbondenheid en 
verbinding in de dorpen waar de meeste versterkingen plaatsvinden en dat we de gemeente
goed inzetten op communicatie. Mijn ervaring is dat de NCG en IMG daar geen sterren in 
zijn, laten we het maar eufemistisch zeggen. Ik ben blij dat we daar aandacht voor hebben. 
Ergens deel ik de zorg van GroenLinks. Je hoopt dat mensen één aanspreekpunt bij de 
gemeente hebben en dat er iemand naast hen kan staan. Een hoog verloop in de ambtelijke 
organisatie draagt daar niet aan bij. Ik wil graag aandacht vragen voor de emotionele-

00:41:44

Voorzitter: De heer Dwarshuis, u heeft een korte vraag tussendoor van de heer Dijk, SP.

00:41:48

de heer Dijk (SP): Voorzitter, ik ben het er helemaal mee eens. Het is heel goed als er iemand
van de gemeente naast de bewoners staat en hun helpt. Bent u met mij van mening dat, 
zolang het grotere probleem niet opgelost wordt, mensen die bij de gemeente werken 
spreekbuis worden van een falende Rijksoverheid en zij meer bewoners aan het masseren 
zijn om vooral rustig te blijven, maar ook geen ijzer met handen kunnen breken? Zeg is dat 
zo?
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00:42:22

de heer Dwarshuis (ChristenUnie): Ja, dat is volgens mij een goed gezegde. Ik ben het in 
grote lijnen met u eens, dat we als gemeente opereren in een soort bestuurlijk geheel waar 
veel partijen - wat mevrouw Akkerman ook zei - in acteren en allemaal andere 
verantwoordelijkheden hebben, onderweg nog veranderen van aanpak of de eisen anders 
inrichten. Ik denk dat een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de Rijksoverheid ligt. 
We kunnen allemaal constateren dat het tien jaar lang heel matig is gegaan. Ik wil mijn 
verhaal afronden door vooral aandacht te vragen voor de situatie van jongeren in het 
aardbevingsgebied. Er is een generatie jongeren die zo langzamerhand opgegroeid is in de 
aardbevingsproblematiek en die hun ouders soms onderdoor hebben zien gaan aan de 
stapels documenten, de onzekerheid en de frustratie van het niet gehoord worden. Ik wil de 
wethouder vragen: zouden we daar nog meer aan kunnen doen? Kunnen we kijken hoe we 
jongeren kunnen betrekken bij de vernieuwing van een dorp en hen soms een luisterend oor
geven? Daar wil ik het bij laten.

00:43:55

Voorzitter: Fijn, maar toch net niet helemaal. U heeft nog een vraag van de heer Boswijk, 
D66.

00:44:01

de heer Boswijk (D66): Net als u aan het eind van mijn betoog, dus passend dat ik dat nu bij u
doe. Ik hoorde u, en ook anderen, al spreken over de ervaringen van jongeren in het 
aardbevingsgebied. Ik vroeg me af of u en andere raadsleden misschien ook bekend zijn met 
de documentaire Barst, gemaakt door jongeren? Als nou blijkt dat u dat niet bent, is het 
misschien leuk om daar een keer met meerdere raadsleden kennis van te nemen.

00:44:27

Voorzitter: De heer Dwarshuis, ChristenUnie.

00:44:30

de heer Dwarshuis (ChristenUnie): Dat is een mooi idee. Ik ben bekend met de documentaire
en dat was inderdaad een indrukwekkend geheel.

00:44:41

Voorzitter: Dank u wel. Volgens mij hebben we nog één spreker te gaan en dan kijk ik naar 
de heer Van Zoelen, Partij voor de Dieren.

00:44:46

de heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): Dank, voorzitter. Lokaal plan van aanpak, 
aardbevingsproblematiek, het staat nu al jaren en jaren op de agenda. De ellende die 
veroorzaakt wordt door de fossiele industrie is verschrikkelijk. Onlangs stonden we weer te 
demonstreren tegen Shell die wil gaan boren in de Waddenzee wat ten koste gaat van het 
dierenleven. Het is één bak ellende. Het is goed dat we moeten inzetten of dat het echt 
duidelijk is dat we van zulke vervuilers, die alleen voor geld bestaan, af moeten. Ook als we 
gaan voor verduurzamingsprocessen, dan moet er voor zulk soort partijen als Shell geen 
ruimte zijn. Ondertussen zitten nog steeds mensen in het aardbevingsgebied in de ellende 
en voor ons is het belangrijk dat mensen--Mevrouw Pestman verwoordde het heel mooi. Er 
zijn veel mensen opgegroeid in die omgeving, die hebben daar gewoond en zijn daar 
geboren. Ik kan me goed voorstellen dat veel mensen er zoveel ellende hebben 
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meegemaakt, dat ze wegtrekken. Ik denk dat het belangrijk is dat we daar oog voor houden 
en dat het lokaal plan van aanpak ook daarvoor is om die mensen te ondersteunen hoe erg 
het ook is, maar dat ze kunnen blijven zitten waar ze zijn en dat we de dorpen en de 
gebieden waar ze leven mooier maken.

00:46:07

de heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): Het lokale plan van aanpak wat er nu ligt, daar 
kunnen we ons goed in vinden. De lijnen zijn goed. We zien wel hetzelfde dat de doorstroom
traag gaat. Dat heeft ook te maken met capaciteitsproblemen. Dus een vraag die er ligt is: 
zou daar nog meer aan gedaan kunnen worden? Hoe kunnen we meer capaciteit krijgen 
voor de versterkingsopgave? Dan wil ik me aansluiten bij opmerkingen die door andere 
partijen zijn gemaakt, zoals rust in de regelingen en over de authenticiteit van de dorpen. De
rode bakstenen en dat het vreemd is dat het een eenheidsworst wordt. De publieke regie 
behouden - wat de VVD heeft ingebracht - is ook een belangrijk punt. Ik denk dat hiermee 
veel is gezegd.

00:46:58

Voorzitter: Dank u wel. Volgens mij hebben dan alle fracties de gelegenheid gekregen om 
hun visie op het raadsvoorstel te geven. Tegelijkertijd heb ik enkele zorgen en wat vragen 
gehoord voor het college. Dus wil ik nu het college de gelegenheid geven om daarop te 
reageren. Mevrouw de wethouder.

00:47:13

mevrouw Jongman (wethouder): Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw Pestman, ik 
begin met uw betoog, want dat is de kern waar het dag in dag uit over gaat in veel huizen. Ik 
herken wat u zegt. Het is één verhaal wat u schetst. Ik hoor af en toe ook schrijnende 
verhalen en dat is iets waar we allemaal tranen van in de ogen krijgen van: jongens, hebben 
we het na al die tijd, heel die periode, niet zo kunnen oplossen dat we het beter hebben 
kunnen maken voor die mensen? Daarom vind ik de komende periode het sociaal-
emotionele - ik kom zo terug op de jongeren - een heel belangrijk aspect voor de toekomst. 
De huizen kunnen we maken, kunnen we fiksen en daar zetten we nieuwe bakstenen in, in 
wat voor vorm dan ook, maar wat er met mensen zelf gebeurt is er eentje voor de komende 
periode om daar echt op in te blijven zetten, zodat iemand naar een plek toe kan. We 
hebben aardbevingscoaches en opbouwwerkers bij WIJ. Die zijn dag in dag uit bezig in de 
hele gemeente om mensen bij te staan.

00:48:13

mevrouw Jongman (wethouder): Ik herken wat u zegt. Ik kan dat niet oplossen, maar het 
college wil er de komende periode hard aan werken om daar echt stappen in te zetten. Dat 
mensen de vrijheid voelen om de zorgen die ze hebben - op wat voor manier dan ook en niet
denken: het gaat wel weer over, op zijn Gronings - daarmee letterlijk naar iemand toegaan. 
Daarover spreken lucht op, weet ik van iemand anders die ik heb gesproken. Die zei: "Ik heb 
het eindelijk verteld", en die was daar heel opgelucht over. Dank voor uw bijdrage daarin. 
Stadspartij 100% procent voor Groningen en Partij voor het Noorden begonnen met 
complimenten voor de organisatie en meer mensen hebben zich daarbij aangesloten. Ik geef
ze bij deze door aan de mensen thuis, zelfs ook hier in de zaal, want het is letterlijk met de 
voeten in de klei of in het veen, waar je ook staat. Er gebeurt veel en het is, wat anderen ook

10



beschrijven, soms keihard werken en keihard de problemen, die mevrouw Pestman heeft 
aangegeven, tegenkomen wat het werken niet makkelijk maakt.

00:49:17

mevrouw Jongman (wethouder): Dat u daarvoor de complimenten maakt, ik geef ze heel 
graag door. We willen de mensen die zich daarvoor inzetten daar graag houden, omdat je 
dan de dossiers goed kent. Zij zijn continu bezig met het naast de inwoners staan in de 
kernteams in de dorpen om mensen - bij wijze met een stapel ordners of papieren of "nou 
heb ik weer een regeling en hoe zit dat? - daarin bij te staan om dat zo goed mogelijk voor 
elkaar te krijgen. Doen we alles perfect? Nee, dat ga ik vanavond helemaal niet zeggen. Doen
we ons uiterste best? Ja, dat doen we wel met zijn allen. Ik kom toch weer even bij u terug, 
mevrouw Pestman. Dat dilemma, de veiligheid van de inwoners, willen we borgen voor de 
toekomst. Iedere keer de opbrengst van het gas uit het verleden is een eeuwigdurend 
dilemma en ook die parlementaire enquête. Volgens mij wordt de stem steeds luider 
gehoord, maar in ieder geval zullen wij onze stemmen heel goed laten horen in alle 
contacten die we hebben, dat het niet zomaar iets is wat hier gebeurt. Als ik dan kijk naar 
wat GroenLinks heeft aangegeven over naast onze inwoners staan, dan is dat echt een 
opgave. Ik gaf er net al even een voorbeeld van.

00:50:32

mevrouw Jongman (wethouder): Het aantal regelingen wat er nu is, dat is het aantal 
regelingen wat er is. Ik ben het met u eens dat het er veel zijn en daarom proberen we met 
de teams in de dorpen hen daarin bij te staan. Af en toe stroomt de lijn, hoe je dat ook doet. 
U zei in een tweede punt dat mensen dan weggaan. Iemand had een dossier en hoe kun je 
dat overdragen? Daar wordt op dit moment, of dat was al eerder gedaan, continue gezegd: 
"Probeer zo goed mogelijk die dossiers over te dragen, goed op te schrijven wat je met 
iemand hebt afgesproken en in ieder geval goed te documenteren." Daar is continu 
aandacht voor. Ook daarbij: doen we alles perfect? Nee, maar het is in ieder geval heel 
duidelijk in de teams - ik zie iemand heel hard knikken op de tribune - om goed die 
documentatie mee te geven, zodat je niet denkt dat je bij de volgende weer helemaal 
opnieuw moet beginnen. Er is niks frustrerender dan als je dat al een keer hebt gedaan. Wat 
ook zo is als je kijkt naar de leerlijnen dat er ondersteuning is vanuit de Aardbevings 
Academie. Daar maakt het team gebruik van, maar dat is wat meer technische kennis. 
Volgens mij kwamen toen D66 en het CDA.

00:51:39

Voorzitter: Mevrouw Jongman, volgens mij wil mevrouw Jones, GroenLinks, u nog een 
aanvullende vraag stellen.

00:51:43

mevrouw Jongman (wethouder): Dat kan.

00:51:44

Voorzitter: Mevrouw Jones.

00:51:45

mevrouw Jones (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij met het antwoord van de 
wethouder dat het een continu punt van zorg is. Mijn vraag aan het college is wel om te 
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kijken of daar nog beter naar gekeken kan worden? In het rapport van de ombudsman wordt
gezegd dat het echt schrijnende gevallen zijn. We moeten naast de inwoners staan. Nou 
weet ik dat het gebeurt, maar dit is volgens mij nou juist een van die punten waar dat bij 
kan. Kan de wethouder daar, misschien niet nu, toch nog met ons kijken hoe dat concreter 
vorm kan krijgen?

00:52:24

Voorzitter: Mevrouw Jongman.

00:52:26

mevrouw Jongman (wethouder): Dat kunnen we zeker toezeggen, want dat willen we met 
zijn allen heel graag. Dus dat we u daar volgend keer wat meer over vertellen over hoe we 
dat hebben gedaan. We kunnen het nu heel makkelijk zeggen, maar je moet het gewoon 
doen de komende periode. Dus dat we daar dan even zeggen: nu is even zo'n moment en 
dan komen daar op terug. Niet dat we dan pas wat gaan doen. Nee, we gaan nu aan de slag 
en laten u weten hoe we dat gedaan hebben. Ik zat volgens mij bij de uitstraling van de 
dorpen. Het CDA refereerde daaraan. Even de rode baksteen als symbool daarvan. Het is zo 
dat we een dorpsbouwmeester versterking hebben, mevrouw Dianne Maas, en die heeft 
daar zeker beelden en ideeën bij. Ik wil niet meteen zeggen dat het fout is gegaan in Ten 
Post, want een aantal mensen wonen er al en zijn daar ook blij mee. Alleen, we moeten wel 
goed kijken hoe laten we - de burgemeester heeft daar ook het een en ander over gezegd - 
de dorpen voor de toekomst achter.

00:53:20

mevrouw Jongman (wethouder): Het kan niet zo zijn dat het inderdaad een Vinex-wijk is en 
het hele dorp Ten Post met zijn eigenschappen of [onhoorbaar] is. Dat is dan al klaar, maar 
het wordt helemaal een soort nieuwbouwwijk en dat willen we echt niet. Mevrouw Dianne 
Maas is nu heel druk in het team betrokken om daar voor de komende periode de goede 
stappen in te zetten. In het proces waar bewoners soms inzitten is het wel zo dat zij over hun
eigen huis gaan en daar mogen zij zelf keuzes maken. Soms is een cataloguswoning heel 
makkelijk, terwijl als je misschien even nadenkt: wat voor geschiedenis zit er achter mijn 
huis? Dan kunnen ze met behulp van mevrouw Dianne Maas bijvoorbeeld een andere keuze 
maken die niet per se duurder hoeft te zijn, maar wel de kwaliteit behoud voor het dorp of 
voor het aangezicht. We werken er op dit moment heel hard aan, samen met het team, om 
dat voor de komende periode gestalte te krijgen.

00:54:20

mevrouw Jongman (wethouder): De uitstraling van de dorpen - ook in de richting van het 
CDA - willen we zeker behouden. Als we kijken naar de bodem en wat we nu in Woltersum 
doen met de subsidieregeling, dan is dat een pilot die we destijds hebben kunnen afspreken.
Die pilot heet Duurzaam Herstel. IMG komt daar begin 2023 op terug om te kijken wat het 
effect is geweest van die pilot om te kijken of daar misschien regiobreed een aanpak voor 
zou kunnen komen. Alleen moet daar het ministerie of de staatssecretaris een uitspraak 
over doen, want wij kunnen die last niet op onze schouders-- Dat zouden we kunnen nemen,
maar financieel is dat niet te dragen. Dus wij wachten, net als u, in spanning af wat daar 
uitkomt en wat de uitkomst zal zijn van die pilot. We volgen dat echt 'as we speak' op de 
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voet. De SP had het ook over de pijn en emotie. Daar wil ik niet heel lichtvoetig overheen 
gaan, maar ik herken dat zeker, zoals de heer Dijk dat beschrijft.

00:55:28

mevrouw Jongman (wethouder): Wij doen ons best - even het hele praktische voorbeeld: 
dan is het huis klaar en is het een rotzooi buiten of je baggert door de modder naar je huis - 
om dat meer aan elkaar te koppelen. Sowieso waar we waren in Ten Post, daar werd 
gekeken hoe dat eruit kan zien, maar dat je de uitvoering daarvan wat meer koppelt aan het 
moment dat het huis klaar is. Het is altijd een beetje spannend, want als je bij huis één klaar 
bent en bij huis tien nog niet, dan ga je niet alvast, omdat er nog auto's of machines of wat 
dan ook overheen moeten-- We proberen dat wel naar voren te trekken, zodat het beter op 
elkaar aansluit. Dan de verschillen die u benoemt, die wij zeker zien en waar we ook 
gesprekken over hebben met de inwoners: er is morgen nog een Kamerdebat over een 
motie die daarover wordt ingediend. Wij wachten in de eerdere reactie van de 
staatssecretaris op waar hij mee gaat komen, want hij benoemt in zijn reactie een commissie
die daarover zal gaan. Ook daarvan kunnen wij niet de lasten op onze schouders nemen en 
wachten wij waar hij mee komt. Dus dat is het tweede waar we heel scherp op wachten.

00:56:39

mevrouw Jongman (wethouder): Voor de jongeren is ook een belangrijk punt. Barst is een 
film gemaakt door en voor jongeren. Ik heb hem zelf twee keer gezien. Ontzettend 
indrukwekkend. Ik wil wel aanbieden om het met elkaar nog een keer te zien en ook het 
gesprek met de jongeren te hebben. Dat is even een spontane ingeving. Als u het zelf wilt, 
zonder mij, is het ook prima. Ik zou zeggen: wie hem nog niet gezien heeft moet hem echt 
zien, want hij komt behoorlijk binnen, om zo te zeggen. Los daarvan hebben we dus die 
aardbevingscoaches, maar nu ook een jongeren- aardbevingscoach in Ten Boer. Die begint 
volgens mij binnenkort. Ik weet het niet precies. [Onhoorbaar] Dat is een technische vraag. 
Het antwoord, per 1 januari gaat die aan de slag, zodat we ook daar specifiek aandacht aan 
kunnen besteden, los van onze opbouwwerkers die er al zijn. Volgens mij maakte u ook een 
opmerking van: hoe kunnen jongeren dan blijven?

00:57:41

mevrouw Jongman (wethouder): Jongeren willen soms heel graag blijven wonen in het dorp 
waar ze zijn. Dit is voor collega Van Niejenhuis om te kijken: hoe kunnen we, zonder dat er 
een hele nieuwbouwwijk aangeplakt wordt, op een manier nieuwbouw toevoegen? Daar 
hebben we het gesprek over om dat op een goede manier te kunnen doen de komende 
periode. Wat aldoor het sleutelwoord is: een school waar jongeren of kinderen naar school 
kunnen wat weer gezinnen aantrekt. Een aantal scholen zijn al verstevigd, versterkt of er 
komt zelfs helemaal nieuwbouw. Dat is heel belangrijk, maar los van die school is het ook 
belangrijk dat mensen een plek hebben waar ze samen kunnen komen. Volgens mij kijkt de 
voorzitter naar mij van: hoelang is ze nog aan het woord?

00:58:21

Voorzitter: Ik vind het goed gaan.

00:58:22

mevrouw Jongman (wethouder): Dank u wel, voorzitter. Dan scheelt dat weer. Voor jonge 
ondernemers geldt natuurlijk hetzelfde: hoe kun je je toekomst opbouwen in-- Als je denkt: 
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de zaak van mijn vader of je wilt zelf iets opzetten. Daar moet ook gelegenheid voor zijn, 
hoewel we niet onbeperkt bedrijventerreinen klaar hebben liggen, dus we moeten daar 
goed naar kijken. Ik denk zeker dat wethouder Bloemhoff daarin mee wil kijken. Hoe kunnen
we dat op een manier doen die past bij het karakter van de dorpen, maar toch het gevoel 
geven van: ik kan hier een toekomst met mijn bedrijf opbouwen. De rode bakstenen: de VVD
had dat ook benoemd, maar ik had u daar al antwoord op gegeven. De bureaucratie: wat ik 
net al zei over al die ordners waar men mee komt. Soms is het heel lastig van welke regeling 
men gebruik kan maken. Daar zijn de teams voor om daarin bij te staan. Dus als u mensen 
tegenkomt die daartegenaan lopen, verwijs ze dan door, want er zijn mensen die daar heel 
graag bij willen helpen. Meer doen met jongeren van de ChristenUnie: volgens mij heb ik dat
net aangegeven hoe we dat doen. Capaciteit was nog wat van de Partij voor de Dieren. Wat 
ik mee heb gekregen is dat capaciteit niet per se direct het grootste probleem is.

00:59:41

mevrouw Jongman (wethouder): Het gaat erom hoe we in dat proces allemaal betere 
stappen kunnen maken, want de een wacht soms op de ander. Wat wij heel graag willen 
uitstralen is dat we werken op basis van vertrouwen en niet op controle. Dat het hele 
systeem, als iemand zich meldt, dat op een goede manier zo vlotjes als mogelijk kan doen. 
Terwijl je natuurlijk altijd wel een keer een vergunning nodig hebt of er moet nog een stap 
extra gezet worden omdat iemand misschien iets extra's wil bijbouwen of die heeft een 
andere wens. Dat is de ene kant van de capaciteit, dus wij proberen dat iedere keer te 
versnellen. Het tweede is natuurlijk algemene capaciteit, maar dat is een algemeen 
personeelsprobleem wat er op dit moment is. Het is lastig om altijd alle vacatures te 
vervullen, maar ook daarin proberen we een aantrekkelijke werkgever te zijn, zodat mensen 
het team willen versterken en willen komen werken. Los van de aannemers, want dat is 
weer een ander probleem wat ook nog steeds speelt, hoewel daar op dit moment redelijk 
capaciteit is. Het is een heel samenspel van een drietal factoren wat ik even aangeef. 
Volgens mij, voorzitter, heb ik alles beantwoord.

01:00:52

Voorzitter: Dank u wel. Voordat ik zo dadelijk nog even rondkijk of er nog behoefte is aan 
reactie of verdere vragen vanuit de raad, zijn er nog vragen of zorgen onbeantwoord 
gebleven? Volgens mij niet, dus de raad is het met u eens. Zijn er nog aanvullende vragen 
aan de wethouder? De heer Dijk, SP.

01:01:10

de heer Dijk (SP): Voorzitter, de woordvoerder van D66 had het, volgens mij, net zeer terecht
over versterkingen boven de grond en had een vraag over de fundering. Ik heb daar nog niet 
scherp iets op gehoord of was ik niet aan het opletten?

01:01:26

Voorzitter: Wethouder Jongman.

01:01:27

mevrouw Jongman (wethouder): Ik wil het met alle liefde herhalen. Er is een pilot, Duurzaam
Herstel. Die loopt via het IMG en ministerie van Economische Zaken. Begin 2023 komt daar 
de uitkomst van waarbij de gedachte is geweest, toen de pilot startte, om een regiobrede 
aanpak van duurzaam herstel te doen. Dus niet alleen onze gemeente, maar ook in al die 
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andere gemeenten. Los daarvan is het veenprobleem een landelijk probleem waar landelijk 
over nagedacht wordt. Dit is in ieder geval een pilot, waarvan we begin 2023 weten wat daar
de uitkomst van kan zijn voor alles buiten Woltersum.

01:02:12

Voorzitter: Dank u wel. Nog een aanvullende vraag van de heer Dijk, SP.

01:02:15

de heer Dijk (SP): Dan begrijp ik dus goed dat IMG en Economische Zaken daar 
verantwoordelijk voor zijn en niet de gemeente?

01:02:20

Voorzitter: Wethouder Jongman.

01:02:22

mevrouw Jongman (wethouder): Dat klopt, alleen wij voeren wel de pilot uit met de 
subsidieregeling waar u als raad die extra middelen voor beschikbaar hebt gesteld aan 
mensen, zodat we de pilot op die wijze kunnen uitvoeren, maar de pilot loopt via IMG en 
EZK.

01:02:39

Voorzitter: Dank u wel. De heer Boswijk, D66.

01:02:43

de heer Boswijk (D66): Dank u wel. Toch nog een verduidelijkende vraag. Stel nou dat wel 
blijkt dat we met zijn allen hier in Groningen toch weer veel extra funderingen moeten gaan 
aanpakken? In principe is het IMG daar verantwoordelijk voor, maar dat gaat dan ook veel 
betekenen voor het plan van aanpak voor de gemeente. Correct?

01:03:06

Voorzitter: Wethouder Jongman.

01:03:12

mevrouw Jongman (wethouder): Natuurlijk zal dat gevolgen hebben. Ik kan dat niet overzien 
en ik kan daar ook geen uitspraak over doen, want dan doe ik een toezegging en dat kan ik 
nu helemaal niet doen. Uiteraard blijven wij scherp volgen wat er uit de pilot komt en wat 
dat voor betekenis heeft gehad. Als dat verder uitgerold wordt, gesteld dat het de uitspraak 
zou zijn, dan kan het niet anders de uitkomst zijn dan dat het consequenties heeft.

01:03:35

Voorzitter: Dank u wel. De heer Dwarshuis, ChristenUnie.

01:03:40

de heer Dwarshuis (ChristenUnie): Voorzitter, ik had net nog een debatje met de heer Dijk 
over hoe het nou komt dat dit al zolang duurt. Ik vroeg me af of de wethouder de laatste tijd 
wat meer beweging bij de Rijksoverheid ervaart, omdat toch vooral EZK, het IMG en de NCG 
een belangrijke rol in deze versterkingsoperatie hebben?

01:04:05

Voorzitter: Mevrouw Jongman.
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01:04:05

mevrouw Jongman (wethouder): Het is een leuke vraag, maar ook een lastige vraag. In die 
zin denk ik het wel, om vanuit de straten van de gemeente te beginnen en waar de teams 
zitten. Daar komen veel mensen van NCG, IMG en de gemeente elkaar tegen en die zijn 
gewoon aan het samenwerken. Aan de andere kant zie ik ook een staatssecretaris die 
behoorlijk bewogen is met wat hier gebeurt. Hij heeft vanmiddag ook weer een uitspraak 
gedaan en in die zin denk ik wel dat als je-- Hoe je samenwerkt in de dorpen versus hoe 
Vijlbrief op dit moment acteert met de NCG - er is een nieuwe NCG op dit moment - en de 
IMG - u heeft ze allemaal zelf ook gehoord, gezien en gesproken - dat er vanuit al die partijen
gezamenlijk, vanuit het dagelijkse werk of vanuit het ministerie, toch wel een behoorlijke 
positieve sfeer zit of een gevoel van: we willen eraan werken om er echt iets van te maken. 
Of dat nou komt omdat ik een positief ingesteld mens ben of dat het echt zo is? Dat is 
misschien een beetje flauw om te zeggen, maar ik voel echt wel dat er in de samenwerking 
mensen elkaar opzoeken als er iets is. Vroeger ging misschien een telefoontje het hele 
ministerie rond en nu wordt er meteen geacteerd: dan gaan we dit doen. Ik kan allerlei 
voorbeelden noemen, maar er is echt een positieve manier van samenwerking.

01:05:38

Voorzitter: Dank u wel. Dan heeft de heer Boswijk van D66 toch nog een vraag. De heer 
Boswijk.

01:05:42

de heer Boswijk (D66): Bedankt, voorzitter. Ik had daar al eerder aandacht aan willen 
besteden, maar het was er een beetje bij ingeschoten, dus ik neem nu de kans dan toch nog 
even. Vorige week waren we met elkaar in Ten Post en toen hebben we van de commissie 
Verkeer in het dorp gehoord dat er nogal zorgen leven over de verkeerssituatie. Nou heb ik 
begrepen van de gebiedsregisseur dat er inmiddels een gesprek gaande is met onder andere 
die commissie in de vorm van thematafels, zoals verkeer, waar op zoek wordt gegaan naar 
wat 'quick wins', om het zo te noemen, om die verkeerssituaties te verbeteren. De zorgen 
zitten er voornamelijk in dat die nieuwe school straks aan de ene kant van het water is, 
terwijl een groot deel van het dorp aan de andere kant woont en daarmee dus over de 
drukke weg moet. Is het college bekend met de zorgen van omwonenden en helpen die 
'quick wins' het dorp voldoende om de verkeersveiligheid te vergroten?

01:06:39

Voorzitter: Wethouder Jongman.

01:06:40

mevrouw Jongman (wethouder): Ik was bij dat gesprek, dus ik herken helemaal wat u zegt. 
Die zorgen leven al langer in Ten Post. Overigens leven die in elk dorp. Iedereen maakt zich 
daar zorgen over. Nee, dat ga ik niet zeggen wat ik nu wilde zeggen. Misschien toch wel. Dan
rij ik keurig 60 en dan word ik nog ingehaald. Dan denk ik: waarom rijd je hier-- Dat is in Sint 
Annen. Het is echt jammer hoe mensen soms heel hard rijden, dus ik snap de vragen vanuit 
Ten Post. Het is wel van belang om aan te geven dat we die verkeerssituatie met de 'quick 
wins' proberen te stroomlijnen, maar dat het bij de komst van Het Huis van Ten Post goed is 
om die samenhang te bekijken. Hoe gaat dat verkeer zich bewegen en gaan die 'quick wins' 
helpen? Er zijn meer plekken in onze gemeente waarvan ik weet dat het heel goed heeft 

16



geholpen om letterlijk een hobbel in de weg neer te leggen, zodat mensen moeten 
afremmen of bloembakken helpen soms ook. Dat hebben we, volgens mij, in Onnen of 
Noordlaren gedaan en dat heeft daar heel goed gewerkt. Dus in ieder geval daar te kijken 
wat daarvan het effect is en rondom de hele ontwikkeling van Het Huis van Ten Post een 
goed plan klaar te hebben, zodat in ieder geval de kinderen die aan de ene kant van de weg 
wonen veilig en wel naar school of voetbal of wat dan ook kunnen. Maar ook misschien voor
wat oudere bewoners die graag veilig willen oversteken. Daarover gaan we met het dorp in 
gesprek wat daar de beste oplossingen voor zijn.

01:08:12

Voorzitter: Dank u wel. Ik kijk nog een keer rond voor de laatste aanvullende vragen. Volgens
mij zijn hiermee alle vragen vanuit de raad beantwoord en kunnen we hiermee de 
bespreking gaan afronden. Het betreft hier een raadsvoorstel, dus mijn vraag is allereerst 
aan u: kan deze conform naar de raad of met andere woorden, overweegt er nog iemand 
een amendement of een motie? De heer Dijk, SP, zou u dat kort kunnen toelichten?

01:08:36

de heer Dijk (SP): Voorzitter, niet meteen direct, maar het zou nog ergens kunnen dat er de 
komende weken iets gebeurt en dan is dit meestal wel een onderwerp om - omdat het 
aardbeving gerelateerd is - daar dan een motie voor in te dienen. Ik zeg nu niet dat ik dat ga 
doen, maar ik zeg nu ook niet dat ik het niet doe.

01:08:52

Voorzitter: De helderheid die wij van u gewend zijn. Zeer duidelijk. Laten we het zo 
afspreken dat we het dan voor nu nog niet op conform zetten, maar mocht u met een motie 
komen, dat u dat dan in de week voorafgaand aan de raad even laat weten, zodat die anders
alsnog naar conform kan. Is iedereen daarmee akkoord? Dan wil ik u allen bedanken voor 
uw inbreng en wens ik u een fijne avond.

01:09:16

mevrouw Jongman (wethouder): Dank u wel, meneer de voorzitter. Goed gedaan.
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