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MOTIE, ex artikel 31 Reglement van orde 

 
Statenvergadering 
 

26 mei 2021  

Agendapunt 
 

Feangreideprogramma 2021-2030 

Korte titel motie 
 

Concreet plan urgente gevallen funderingsproblematiek 

De Staten, in vergadering bijeen op 26 mei 2021 gehoord hebbende de beraadslaging; 
 
constaterende dat  

- op blz. 35 van het Veenweideprogramma 2021-2030 Foarut mei de Fryske Feangreiden 
staat “Op korte termijn onderzoeken we wat we kunnen betekenen voor de 
funderingsschadegevallen waar nu een urgent probleem is”;  

- er in de Groote Veenpolder al 12 woningen bekend zijn welke binnen vijf jaar hersteld 
moeten worden, en dus als urgente gevallen kunnen worden aangemerkt; 

- juristen aangeven dat de Provincie en het Wetterskip geen juridische verantwoordelijkheid 
hebben voor de funderingsschade; 

 
overwegende dat 

- de overheid in zijn algemeenheid een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om 
naast de burgers te staan die funderingsschade hebben in plaats van tegenover hen, en 
gezamenlijk tot oplossingen te komen;  

- de funderingstafel zoals opgenomen in het Veenweideprogramma de kans biedt om tot een 
plan te komen waarmee deze urgente gevallen worden gesteund; 

- dit plan elementen kan bevatten als: financiële steun en expertise om tot een technisch 
herstelplan voor de individuele woningen te komen, subsidie voor herstelwerkzaamheden 
die ook leiden tot verduurzaming van de woningen in klimaat technische zin, 
garantstellingen bij leningen, leningen met aantrekkelijke rente, etc.  
 

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten via de funderingstafel samen met betrokkenen 
schouder aan schouder te gaan staan en bij het ijkmoment in 2022 of zo mogelijk eerder, als de 
funderingstafel eerder een plan klaar heeft, te komen met een concreet plan voor de urgente 
gevallen van funderingsschade, waarbij verschillende (financiële) instrumenten kunnen worden 
ingezet en waarbij ook aangegeven wordt welke onderdeel daarvan een  subsidie vanuit de 
provincie vraagt. Dit laat onverlet dat alles wat vooruitlopend aan het plan van de funderingstafel al 

in 2021 gedaan kan worden voor de urgente gevallen, uiteraard uitgevoerd kan worden.  
en gaan over tot de orde van de dag 
 

 

Indiener(s) Hetty Janssen, PvdA  
Wopke Veenstra, FNP 
Maaike Prins, CDA 
Durk Pool, VVD 



MOTIE 
 

MOTIE 
 

 
 


