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Reactie op vragen en discussiepunten in de meningsvormende raad dd 1 december 2021. 
 

1. Acht P50-adressen eerder oppakken 
Zie p. 11 LPA: Is het mogelijk om de acht P50-adressen (verhoogd risico) waarvan nog geen 
beoordeling (VA) beschikbaar is, eerder op te pakken? (Zij staan nu ingepland voor 2023). 
 
We hebben over de 8 P50-adressen in Ten Post overlegd met de NCG. Voor 7 van de 8 is het 
mogelijk om de beoordelingen (lees: VA’s) nog in 2022 af te ronden. Van 1 adres is nog geen opname 
geweest, omdat in het verleden geen contact kon worden gelegd met de eigenaar. Sinds kort is dat 
contact er wel. Ook voor dit adres verwachten wij dat we het proces om te komen tot opname en 
beoordeling in 2022 kunnen starten. 
 

2. Extra inzet Bedrijfsbureau B.I. in uitvoering 
Zie bijl. 5, p. 31 LPA: Kunnen de 127 adressen die nog in de fase Beoordeling zitten in Ten Post en 
Wittewierum opgepakt worden door Bedrijfsbureau B.I.? 
 
Over de wens om Bedrijfsbureau B.I. op meer projecten in de uitvoering in te zetten is contact 
geweest met NCG en Bedrijfsbureau B.I. Mogelijk zijn de genoemde 127 adressen in Ten Post niet de 
meest geschikte, maar er zijn zeker mogelijkheden om B.I. breder in te zetten in de uitvoering. We 
willen de komende maanden gebruiken om hierover concrete afspraken te maken en zullen u 
hierover in het eerste kwartaal van 2022 nader informeren. 
 

3. Bouwkundige ondersteuning voor inwoners op verschillende momenten in proces 
Is het voor inwoners mogelijk om ook onafhankelijke bouwkundige ondersteuning te krijgen (met 
de nadruk op “bouwkundige”) op meerdere momenten in het proces? 
 
Ja, dit is mogelijk. Er zijn onafhankelijke uitvoeringsadviseurs beschikbaar voor inwoners die te 
maken krijgen met de versterking van hun woning. Dat kan in de fase dat gekozen moet/kan worden 
voor eventuele herbeoordeling (dus op basis van een bestaande VA in blok A), maar er zijn ook 
onafhankelijke uitvoeringsadviseurs beschikbaar om inwoners te ondersteunen in de fase van 
planvorming en uitvoering van de versterking. 
 
 
 
 


