
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 16 november 2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Lokaal Plan van Aanpak 2023 versterkingsopgave gemeente Groningen (raadsvoorstel 4/11/2022)
Lokaal-Plan-van-Aanpak-2023-versterkingsopgave-gemeente-Groningen 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
André Westerveld (beleidsmedewerker), 06-11868455, andre.westerveld@groningen.nl 
Hiske Wiggers (bestuursadviseur weth Jongman), 050 367 7131, hiske.wiggers@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Het Lokaal Plan van Aanpak 2023 (LPA) beschrijft de versterkingsprojecten in de gemeente 
Groningen en prioriteert de adressen die moeten worden versterkt of nog moeten worden 
onderzocht op aardbevingsbestendigheid (opname en beoordeling). Dit LPA is een actualisatie van 
het LPA 2022 dat op 22 december 2021 door de raad is vastgesteld. Binnen de kaders van de 
versterkingsopgave en van de beschikbare capaciteit voor de hele aardbevingsregio is het LPA onze 
opdracht aan de uitvoeringsorganisatie voor de versterkingsopgave, Nationaal Coördinator 
Groningen (NCG). Het LPA beschrijft de werkzaamheden en volgorde van de versterkingsopgave in 
onze gemeente. NCG is als uitvoeringsorganisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van dit plan.

In het LPA 2023 worden de volgende uitgangspunten voor de prioritering van de versterkingsopgave 
in de gemeente gehanteerd:

1. Wat loopt, loopt door: De focus ligt hierbij op de uitvoering. We proberen de capaciteit 
voor uitvoering optimaal te benutten.
2. De veiligheid van onze inwoners staat voorop: We nemen eerst adressen op met een 
verhoogd risicoprofiel (P50), dan de adressen met een licht verhoogd risicoprofiel (P90) en 
als laatste de adressen met een normaal risicoprofiel (Pgrijs).
3. We werken dorpsgericht en staan naast onze inwoners: De versterking van woningen en 
vernieuwing van de dorpen gaan hand in hand.
4. Waar nodig leggen we de verbinding met de bestuurlijke afspraken van 6 november 2020. 
Dit betekent:

• We houden rekening met de mogelijkheid tot herbeoordeling.
• We adviseren onze inwoners over de (mogelijke) inzet van de subsidies.
• Waar een integrale samenwerking kan, maken we dit mogelijk.
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https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Lokaal-Plan-van-Aanpak-2023-versterkingsopgave-gemeente-Groningen


Wijze van behandeling 
Meningsvormende sessies zijn 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. 

Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. Er wordt wel gebruik gemaakt van 
spreektijden. De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 4 minuten, exclusief 
interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid van meerdere insprekers, de 
spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
De jaarlijkse vaststelling van het Lokaal Plan van Aanpak geeft een goede aanleiding om als 
gemeenteraad aandacht te besteden aan het aardbevingsgebied in het algemeen en aan de 
voortgang van de versterkingsoperatie in het bijzonder. Aan deze bespreking zijn een aantal 
beeldvormende bijeenkomsten vooraf gegaan: een werkbezoek aan het IMG, een werkbezoek aan 
de NCG, een technische sessie over het LPvA, en een werkbezoek aan het aardbevingsgebied middels
een bustour.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier Aardbevingsproblematiek 

De presentatie tijdens het werkbezoek aan de NCG vindt u hier: Werkbezoek-NCG-Ten-Boer 

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