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Motie van Treurnis 

b e raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 31 mei 2018 

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp: 

Versterkingsopgave aardbevingsgebied Groningen 

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging, 

spreekt zijn treurnis uit over het gedeeltelijk stoppen van de versterkingsopgave, waardoor de inwoners 
van het aardbevingsgebied in het algemeen (en Midden-Groningen, m.n. Overschild in het bijzonder) 
in onzekerheid blijven en het vertrouwen in de Rijksoverheid opnieuw een forse deuk oploopt. 

constaterende dat: 
• het bestuurlijk overleg tussen de tien aardbevingsgemeenten, de provincie Groningen en het 

kabinet (vertegenwoordigd door minister Wiebes) is opgeschort; 
• de minister na het kabinetsbesluit van 29 maart jl. om de gaswinning af te bouwen, zonder 

adviezen van Staatstoezicht op de Mijnen, KNMI, TNO en NEN een voorschot neemt op de 
veiligheidsvooruitzichten van de inwoners van het aardbevingsgebied; 

• er in 2016 gestart is met de uitvoering van een door de ministerraad vastgesteld 
Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen; 

• de minister de indruk wekt dat de gemeenten in het aardbevingsgebied een ander primair 
belang hebben dan veiligheid, namelijk stads- en dorpsvernieuwing; 

• een groot aantal inwoners van het aardbevingsgebied (1588 woningen) weet dat hun woning 
versterkt moet worden, maar nu in de wacht wordt gezet; 

• de raad van Midden-Groningen zich genoodzaakt ziet een motie in te dienen over dit 
onderwerp; 

overwegende dat: 
• door de recente ontwikkelingen de versterkingsopgave pas na de zomer wordt hervat; 
• met het kabinetsbesluit van 29 maart jl. op dit moment geen garantie is voor verbetering van 

het veiligheidsrisico; 
• de koppeling van stads- en wijkvernieuwing aan de versterkingsopgave in tegenstelling tot de 

uitspraak van de minister geen wens is van de regio, maar een onlosmakelijk verbonden 
koppelkans; 

• het 'on hold' zetten van de versterkingsopgave zorgt voor toename van maatschappelijke 
onrust; 

• de voortdurende onzekerheid over veiligheid en toekomstperspectief een zware wissel trekt 
op de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners; 

• de recente besluiten en uitspraken van de minister geen recht doen aan de verwachtingen die 
bij onze inwoners zijn gewekt ten aanzien van veiligheid en toekomstperspectief; 

• het vertrouwen in de Rijksoverheid onherstelbaar dreigt te worden aangetast; 

verzoekt het college: 

• het kabinet en de leden van de Tweede Kamer op te roepen hun verantwoordelijkheid te 
nemen en van de minister te eisen dat de versterkingsopgave onverkort en met spoed wordt 
vervolgd; 
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• voorliggende motie te delen met de colleges en raden van de aardbevingsgemeenten, college 
en staten van de provincie Groningen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Slochteren, 31 mei2018 

Namens de fractie (s) 

wergenomen 

De motie is aangenomen met stemverhouding $ 0 : 

veavDnpen 

fracties voor: 

fracties tegen: 

griffier 

Motie: 

Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 

Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 




