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• Welkom 
• Burgemeester Adriaan Hoogedoorn

• Presentatie bewoners 
• Christiaan Wiepkema, inwoner Steendam

• Gedachtenwisseling 
• Allen 

• Naar Buiten! 
• Een korte wandeling en reflectie 
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agenda
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Steendam Tjuchem

▪ 282 inwoners

▪ Dorp komt voor zichzelf op

▪ Tracé N33: actieve lobby 

vanuit dorp succesvol (X1 

variant)

▪ Dorpshuis, sporthal, 

sportveld en tennisvelden 

van dorp

▪ Grote NAM-locatie direct 

achter dorp

▪ Integrale aanpak versterking 

▪ Zet in op goed en duurzaam 

wonen 

▪ 194 inwoners

▪ Goed georganiseerd 

▪ Directe ligging aan Schildmeer

▪ Veel lokale initiatieven

▪ Energiecoöperatie opgericht

▪ Eigen glasvezelnetwerk

▪ Duurzaamheidspark

▪ Overname dorpshuis

▪ Integrale aanpak versterking

▪ Democratische vernieuwing



Media

Gebiedsgericht, 
want:

Samen staan we 
sterk

Kunnen we 
koppelkansen 

benutten

Herstel van 
vertrouwen



▪ Beide dorpen hoog percentage P50 en P90

▪ Inwoners en college gaan voor gebiedsgerichte 
aanpak. Clustering ook elders belangrijk.

▪ Dorpen willen onder één regime beoordeeld 
(gelijkheid)  GEBIEDSGERICHT = versnelling!

▪ Traditionele aanpak leidt tot versnippering:

▪ Inspectie woningen Steendam gestart in 
2018. 

▪ Opnames Tjuchem gepland voor najaar 2019

▪ Samen met beide dorpen werken aan een 
integrale visie

▪ Versterking niet als drager, maar wel 
belangrijke factor

▪ Niet langer wachten: voorstel voor eigen 
aanpak! 

▪ Koppelkansen optimaliseren, participerende 
bewoners !

Versterkingsaanpak



• Steendam/Tjuchem/ VIIA willen het huidige proces van 
inspectie tot oplevering graag sneller en effectiever 
doorlopen op basis van  vijf pijlers : 

• 1ste Pijler is het vanaf start project integreren van de 
versterkingsopgave, de verduurzamingsopgave en de 
eigenaars-initiatieven op basis van TVA;

• 2de Pijler is het versnellen van het engineeringsproces 
door direct bouwkundig buro erop te zetten;

• 3de Pijler is werken met een standaard demarcatie t.a.v. 
kosten en de ten laste legging hiervan;

• 4de Pijler is het verantwoordelijk stellen van één 
marktpartij voor het gehele proces van versterking voor 
het gehele gebied;

• 5de Pijler is validatie van het versterkingsproces d.m.v. 
het toekennen van een certificaat aan het versterkte 
object.

Pijlers van het plan : Effectief Proces



Doel van het plan  versnellen / regie nemen 

• Gebiedsgerichte aanpak collectief aanpakken en als dorpen goede 

afstemming. Gemeente ondersteunt dit gelukkig al lange tijd. Er ligt afspraak 

met NCG dat we allen volgens 1 Norm worden beoordeeld = versnelling

• We bieden een oplossing die voor alle partijen/ stakeholders recht doet en 

sluiten het af met een eindcertificaat.

• 80 procent van Groningse huiseigenaren is negatief tot zeer negatief gestemd  

over de aanpak van hun problemen. We willen niet klagen maar participeren.

• Er is een beeld van grote verspilling van geld en energie. Wij willen effectief 

en efficiënt het proces van versterking met een compacte structuur tot een 

succes maken = versnelling

• Ons plan is kostenbesparend en we vragen GEEN additionele investering.



Robuust plan 
doordacht met compleet ontwikkelde TOOLBOX

• Verduurzaming huizen is rekenmodel voor ontwikkeld.

• Levensloopbestendigheid/ onderhoudsarm maken is catalogus voor ontwikkeld 

met 3 uitgebreide case-studies

• Er is een gedetailleerde capaciteitsplanning gemaakt met een matrix 

structuur voor de verschillende disciplines.

• We hebben communicatie platform ontwikkeld met data opslag en 

nieuwsbrief functionaliteit.



Met een blik naar de toekomst



Uniek project!



Verduurzamingspark Steendam in vogelvlucht



Bewonersdossier ontwikkeld



• Versnelling door eigen integrale aanpak;

• (Meer) regie over eigen omgeving, bewoner centraal;

• Duidelijkheid traject, benaderbare partijen;

• Afbakening van verantwoordelijkheden;

• Veel minder verspilling van (proces)geld;

• Inspraak/ vertrouwenscommissie op dorpsniveau;

• Er ligt een compleet draaiboek gereed;

• capaciteit is gedekt;

• Oplevering eind 2023. Alle panden veilig met CERTIFICAAT !

• Aanvraag Programma Aardgasvrij Wijken ingediend dit jaar

• Wij hebben uw hulp nodig om de gebiedsgerichte aanpak helemaal te laten 

slagen. Helpt u ons ?

Samenvatting
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Gedachtenwisseling 

• Wij vragen uw steun voor: 

• Belang van één norm voor draagvlak

• Pilot Aardgasvrije wijken 

• Snelheid in beoordeling VA’s voor onze 
‘buren’

Wij bieden u:

• Een Icoonproject en voorbeeld 

• Enthousiaste bewoners 

• Draagvlak 

• Democratische vernieuwing 



15

Bedankt voor uw aandacht!

Naar Buiten! 
Een korte wandeling en reflectie 


