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MOTIE, ex artikel 31 Reglement van orde 

 

Statenvergadering 
 

26 mei 2021 

Agendapunt 
 

8 Feangreideprogramma 2021-2030 

Korte titel motie 
 

Fonds voor funderingsschade 

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

- Bewoners in het veenweidegebied met funderingsschade al jaren zitten te wachten 
op een goede, duurzame oplossing; 

- Deze bewoners van Fryslân hierdoor worden geconfronteerd met een soms 
uitzichtloze situatie en het wachten op juridische zaken ongewenst leed kan en zal 
veroorzaken; 

- Het veenweideprogramma pas vanaf 2022 voorziet in een eventuele oplossing; 
- Er al de nodige generieke onderzoeken naar funderingsschade gedaan zijn en 

onderzoek zich nu vooral moet richten op de specifieke situatie bij woningen en 
andere gebouwen; 

- Er tot op heden onvoldoende aandacht is voor de acute schade en er nog geen 
zicht is op een definitieve oplossing voor de funderingsproblematiek; 

- De provincie en It Wetterskip al decennialang het waterpeil verlagen en hier ook de 
bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor hebben;  

- De provincie en het Wetterskip voor zichzelf geen formele rol ziet weggelegd, 
omdat men zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de funderingsschade. 

 
overwegende dat: 

- Bewoners in sommige schrijnende gevallen niet kunnen wachten op een oplossing; 
- Generieke onderzoeken waarschijnlijk niets zullen toevoegen aan bestaande 

onderzoeken; 
- Bewoners niet geholpen zijn met alleen een (laagrentende) lening; 
- Een gedeeltelijke bijdrage  kan voorzien in een financiële dragelijke oplossing; 
- De provincie en It Wetterkip mee hebben gewerkt en verantwoordelijk zijn voor de 

peilverlaging van de afgelopen decennia; 
 
 

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten  
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- Zo spoedig mogelijke een fonds in te stellen ter grootte van 30 miljoen euro voor 
het duurzaam herstel van de funderingsschade; 

- Dit bedrag onder te verdelen in 50% (15 miljoen euro) voor een bijdrage aan 
bewoners met funderingsschade en 50% (15 miljoen euro) voor een laagrentende 
lening aan bewoners met funderingsschade; 

- Samen met It Wetterskip, het Rijk, andere overheden en derden op zoek gaan naar 
aanvullende financiering om een totaal pakket te kunnen financieren. 

 
 

en gaan over tot de orde van de dag 
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