
1. Bijlage Voortgang en planning versterkingsopgave per woonplaats, gemeente Groningen 

 

Voortgang en planning versterkingsopgave per woonplaats 

 

Bijlage bij: Meerjaren-versterkingsplan en voortgang Lokaal Plan van Aanpak 

versterkingsopgave – wensen en bedenkingen (juni 2021) 

 

Winneweer 

 

 

Aantal adressen 
per fase 

Voortgang LPA 2020 Planning/opdracht 2e helft 2021 

Planvorming 46 Het grootste deel van Winneweer zal 
worden versterkt via het Bedrijfsbureau BI 
(Bouwimpuls). Daarnaast lopen er nog 
een aantal individuele trajecten. Op dit 
moment loopt de vergunningsaanvraag 
voor wisselwoningen in Winneweer.  

Naar verwachting wordt eind 2021 gestart 
met de uitvoering van de versterking door 
het Bedrijfsbureau BI.  

Onderzoek 4 4 adressen zijn in onderzoek of in 
afwachting van een vervolgtraject.  

We verzoeken NCG de resterende 
onderzoeken af te ronden, en de 
adressen met een VA verder op te 
pakken.  

Nog niet 
gestart 

6 Op 6 adressen is nog geen opname 
gedaan. Dit betreft adressen waar de 
eigenaren eerder hebben aangegeven 
niet te willen meedoen aan het 
versterkingsprogramma of de opname 
hebben uitgesteld. 

We verzoeken NCG de resterende 
adressen (opnieuw) te benaderen voor 
onderzoek. 
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Lellens 

 

 

Aantal adressen 
per fase 

Voortgang LPA 2020 Planning/opdracht 2e helft 2021 

Afgerond en 
administratief 
afgedaan 

1 Het dorpshuis van Lellens is versterkt.  

Uitvoering 12 Een groot deel van het dorp Lellens wordt 
versterkt via het Bedrijfsbureau BI 
(Bouwimpuls). Er zijn wisselwoningen 
gerealiseerd, en de uitvoering van de 
versterking is gestart in het voorjaar van 
2021. 

In Lellens worden de woningen gefaseerd 
versterkt door het Bedrijfsbureau BI. Naar 
verwachting worden de laatste woningen 
in het eerste kwartaal van 2022 versterkt 
opgeleverd.  

Planvorming 14 Op een deel van de adressen worden de 
plannen voor de versterking door het 
Bedrijfsbureau BI momenteel nog 
uitgewerkt. In het buitengebied van 
Lellens zitten enkele adressen in het 
Agro-programma.  

Onderzoek 9 9 adressen zijn in onderzoek of in 
afwachting van een vervolgtraject, 
waarvan 4 adressen in het Agro-
programma.  

We verzoeken NCG de resterende 
onderzoeken af te ronden, en de 
adressen met een VA verder op te 
pakken (planvorming en uitvoering).  

 

  



3. Bijlage Voortgang en planning versterkingsopgave per woonplaats, gemeente Groningen 

 

Ten Post 

 

 

Aantal adressen 
per fase 

Voortgang LPA 2020 Planning/opdracht 2e helft 2021 

Afgerond en 
administratief 
afgedaan 

21 In 2020 is de versterking van 8 
huurwoningen aan de Johan 
Rengersstraat opgeleverd, en in het 
voorjaar van 2021 een Agro-project. Een 
aantal individuele projecten waren eerder 
al afgerond. 

 

Uitvoering 23 Het sloop/nieuwbouwtraject van 18 
huurwoningen aan de Jan Zijlstraat en 
Oldenhuisstraat is gestart. Ook zijn 
enkele Agro-projecten en individuele 
projecten in uitvoering.  

 

Planvorming 178 Terwijl de uitvoering in de Nije Buurt is 
gestart, zit een groot deel van de 
sloop/nieuwbouwprojecten nog in de 
planvormingsfase. Ook worden er in Ten 
Post versterkingsplannen gemaakt via het 
Bedrijfsbureau BI (Bouwimpuls en 
Praktijkaanpak), het Agro-programma, het 
traject ‘Eigenaar Kiest Bouwer’ en voor de 
nieuwbouw van het Huis van Ten Post.  

Dit jaar start ook de sloop/nieuwbouw van 
de particuliere woningen aan de Jan 
Zijlstraat en de Oldenhuisstraat.  

 

Via het Bedrijfsbureau BI worden de 
plannen voor de Bouwimpuls en 
Praktijkaanpak uitgewerkt. De versterking 
hiervan start naar verwachting voor de 
zomer van 2022.  

Onderzoek 138 Een groot deel van de adressen aan het 
oude lint in Ten Post en in Wittewierum 
zitten nog in de onderzoeksfase. Hoewel 
enkele versterkingsadviezen zijn 
afgerond, heeft het merendeel van deze 
adressen alleen een opname gehad. Dit 
geldt ook voor het schoolgebouw De 
Lessenaar – deze locatie zal op termijn 
worden herontwikkeld in het kader van de 
dorpsvernieuwing.  

We verzoeken NCG de resterende 
onderzoeken in Ten Post uit te voeren, en 
de lopende onderzoeken af te ronden. 
We verzoeken NCG ook om de adressen 
zonder opname (opnieuw) te benaderen 
voor onderzoek. Op basis van de 
uitkomsten van het onderzoek zullen we 
voor het oude lint en Wittewierum een 
vervolgtraject bepalen. 
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Nog niet 
gestart 

22 Er resteren nog 22 adressen in Ten Post 
waar nog geen opname is gedaan. Dit 
betreft adressen waar de eigenaren 
eerder hebben aangegeven niet te willen 
meedoen aan het versterkingsprogramma 
of de opname hebben uitgesteld.  

 

 

Woltersum 

 

 

Aantal adressen 
per fase 

Voortgang LPA 2020 Planning/opdracht 2e helft 2021 

Afgerond en 
administratief 
afgedaan 

5 Een aantal projecten in Woltersum zijn 
afgerond, waaronder het dorpshuis. 

 

Uitvoering 1 Op 1 adres wordt sloop-nieuwbouw 
uitgevoerd.  

 

Planvorming 72 Dit jaar zijn we in Woltersum begonnen 
met een traject waarbij de versterking, 
schadeherstel en funderingsproblematiek 
integraal kunnen worden aangepakt.  

De uitvoering in Woltersum start na de 
zomer van dit jaar, en zal daarna 
gefaseerd worden vervolgd.  

Onderzoek 83 83 adressen zijn in onderzoek of in 
afwachting van een vervolgtraject. 

We verzoeken NCG de resterende 
onderzoeken af te ronden. We verzoeken 
NCG ook om de adressen zonder 
opname (opnieuw) te benaderen voor 
onderzoek. Adressen waarvan het 
onderzoek is afgerond zullen in de 
komende jaren gefaseerd worden 
opgepakt voor het vervolgtraject.  

Nog niet 
gestart 

8 Op 8 adressen is nog geen opname 
gedaan. Dit betreft adressen waar de 
eigenaren eerder hebben aangegeven 
niet te willen meedoen aan het 
versterkingsprogramma of de opname 
hebben uitgesteld. 
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Ten Boer 

 

 

Aantal adressen per 
fase 

Voortgang LPA 2020 Planning/opdracht 2e helft 2021 

Afgerond en 
administratief 
afgedaan 

42 De sloop-nieuwbouw van de Hamplaats 
is afgerond. Ook is het nieuwe 
Kindcentrum opgeleverd, ter vervanging 
van bestaande scholen in Ten Boer.  

 

Uitvoering 35 De sloop-nieuwbouw van de Fazanthof 
en van enkele individuele projecten is in 
uitvoering.  

We verwachten dat de bewoners van 
de Fazanthof begin 2022 terug 
kunnen naar hun nieuwe woning.  

Planvorming 379 Plannen worden uitgewerkt voor de 
sloop-nieuwbouw van de woningen aan 
de Ommelanderstraat en Blinkerdlaan 
(Batch 1588), en voor de versterking van 
woonzorgcentrum De Bloemhof en de 
appartementengebouwen rondom het 
Koopmansplein. 

De uitvoering van de sloop 
nieuwbouw aan de Ommelanderstraat 
en Blinkerdlaan start eind van dit jaar. 

Onderzoek 820 Verspreid over het hele dorp en 
buitengebied van Ten Boer zijn adressen 
onderdeel van het LPA. Deze zijn of 
worden allemaal onderzocht. In Ten Boer 
hebben we in het kader van de 
bestuurlijke afspraken van 6 november 
2020 enkele gebieden geclusterd.  

We verzoeken NCG om de adressen 
met een VA, binnen de clusters, 
verder op te pakken. De resterende 
capaciteit voor onderzoek benutten 
we ook in de clusters. In 2022 zullen 
we het restant van de onderzoeken in 
Ten Boer oppakken.  

Nog niet gestart 7 Op 7 adressen is nog geen opname 
gedaan. Dit betreft adressen waar de 
eigenaren eerder hebben aangegeven 
niet te willen meedoen aan het 
versterkingsprogramma of de opname 
hebben uitgesteld. 
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Sint Annen, Thesinge, Garmerwolde, Lageland, Harkstede en buitengebied 

Groningen 

 

 

Aantal adressen 
per fase 

Voortgang LPA 2020 Planning/opdracht 2e helft 2021 

Afgerond en 
administratief 
afgedaan 

10 Het dorpshuis in Garmerwolde is 
versterkt. Daarnaast zijn enkele adressen 
uit de scope inmiddels gesloopt en geen 
onderdeel meer van de 
versterkingsopgave.  

 

Uitvoering 2 De school in Thesinge wordt versterkt.  

Planvorming 10 Dit betreft enkele individuele projecten,  
Agro-projecten en de school in 
Garmerwolde. 

 

Onderzoek 131 In dit gebied zijn de adressen in het LPA 
toegevoegd op basis van het risicoprofiel 
in de HRA. Al deze adressen worden 
onderzocht, maar hebben in het LPA een 
lage prioriteit ten opzichte van de 
adressen aan de oostzijde van de 
gemeente.  

De opnames worden uitgevoerd. Nieuwe 
beoordelingen volgen pas vanaf 2022, op 
basis van de beschikbare capaciteit.  

Nog niet 
gestart 

2 Deze adressen zijn per mutatie aan het 
LPA toegevoegd, na een administratieve 
correctie door NCG.  
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Stad Groningen 

 

 

Aantal adressen per 
fase 

Voortgang LPA 2020 Planning/opdracht 2e helft 2021 

Afgerond en 
administratief 
afgedaan 

318 De renovatie van de Duindoornflat en 
de aanpak van het poortje van de 
Heesterpoort zijn in 2019 opgeleverd. 

 

Onderzoek 1 Een deel van de bebouwing op de 
Boterdiepgarage is/wordt 
aardbevingsbestendig gebouwd. Er 
wordt onderzocht of er in de garage 
nog versterkingsmaatregelen nodig 
zijn. 

Het onderzoek wordt in 2021 afgerond.  

Nog niet gestart 2638 2638 adressen in de stad Groningen 
zijn op basis van de HRA 2018 
toegevoegd aan de 
versterkingsopgave.   

De adressen in de stad willen we op 
basis van de typologie-aanpak 
onderzoeken. Hiermee starten we op zijn 
vroegst in 2022.  

 

 

 

 

 

 


