
 
 
 
 

 

 

 

Motie “Voorkom onrechtvaardige meerkosten door sloop en nieuwbouw” 

Partijen: CDA, PVHN, VVD 

Constaterende dat: 

• Een aantal woningen binnen onze gemeentegrenzen - die als gevolg van de gaswinning zijn 
aangewezen op sloop en nieuwbouw – zijn gebouwd in een tijd dat er een andere 
bouwregelgeving van kracht was 

• De bouwkosten sindsdien zijn gestegen en de bouwvoorschriften inmiddels hogere en meer 
kostbare eisen stellen 

• De meerkosten van nieuwbouw, conform de nu geldende bouwregels met de huidige 
bouwkosten, veelal blijken te worden afgeschoven op gedupeerde woningeigenaren 

• Gedupeerden hierdoor verder worden benadeeld en zich gedwongen voelen om diep in de 
buidel te tasten om hun eigen woning terug te krijgen  

Overwegende dat: 

• De eigenaren van deze woningen - geheel buiten hun schuld om - te maken hebben gekregen 
met schade en veiligheidsbedreigingen aan hun woningen en de daaruit voorvloeiende 
noodzaak om over te gaan tot sloop en nieuwbouw 

• Een deel van deze woningeigenaren al vele maanden en jaren van onzekerheid hebben moeten 
doormaken, door onduidelijkheid rondom schade en herstel, wisselwoningen en financiële 
afwikkelingen 

• Deze belasting in veel gevallen zwaar drukt op de portemonnee, de gezondheid, de relaties en 
de gezinnen van gedupeerden 

• Het onder geen beding zo mag zijn dat gedupeerden de financiële prijs moeten betalen van de 
meerkosten van sloop en nieuwbouw, wanneer geen sprake is van grote extra wensen, maar 
slechts van het terugkrijgen van de eigen woning 

• De regio – op het gebied van de problematiek binnen de subsidieregeling voor blok A en blok 
B woningen – niet langer wacht op het rijk, maar zelf regie neemt door het opstellen van een 
afzonderlijke regeling, om verder uitstel te voorkomen 

• Een dergelijke concrete en voortvarende aanpak vanuit de regio, voor de schrijnende situatie 
zoals hierboven beschreven nog niet bestaat 

 
Verzoekt het college: 
 

• Voor het einde van dit kalenderjaar en zo snel als mogelijk vorm te geven aan een 
garantstelling waaruit de meerkosten voor gedupeerden die slechts hun eigen woningen willen 
terugkrijgen kunnen worden gedekt 

• Gedurende en na het scheppen van deze rust en duidelijkheid voor gedupeerden, 
onverminderd te blijven werken aan het verhalen van de te maken kosten, dan wel het 
overnemen van deze garantstelling door het Rijk 



• Deze gedupeerden niet langer te laten wachten op een luisterend Haags oor en zonder verder 
uitstel voor hen te blijven inzetten op rechtvaardige afspraken met Den Haag 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens: 
 
Etkin Armut – CDA 
Leendert van der Laan – PVHN 
Ietje Jacobs-Setz - VVD 
 


