
Verslaglegging commissievergadering 12 mei 2022 

Vnnr~itfiar• 

Dhr. H.J. Flederus 

Aanwezigen: 

Dhr. J.A. Buurke 

Dhr. J. Vetthuis 

Mw. G.H. Akkerman-Ritsema 

Dhr. H. Loots 

Mw. E.H. Lenting 

Dhr. K.K.T. Hoving 

Mw. S.E. Brinkkemper 

Dhr. G. Bruins 

Mw. M.E. van Dijken 

Mw. M. Bos-Wu 

Mw. T. van der Veen 

Mw. A.A.M. Perdon-Pancras 

Dhr. J. Westerdiep 

Mw. J. van Duren 

Mw. J. Lesman-Veenstra 

Dhr. T.O. Vader 

Dhr. H.P. Oest 

Dhr. P. van der Werk 

Mw. A.P.A. van der Burg-Versteeg 

Dhr. H. Wind 

Mw. M. Min 

Mw. I.R. Prins-Kruize 

Dhr. M.T. Metscher 

Dhr. E.J.K. Offereins 

Mw. M.J. Vulpes 

Dhr. G. Zuiderveen 

Mw. A.L. Dewnarain 

Dhr. T. Fennis 

GemeenteBelangen Midden-Groningen 

GemeenteBelangen Midden-Groningen 

GemeenteBelangen Midden-Groningen 

GemeenteBelangen Midden-Groningen 

GemeenteBelangen Midden-Groningen 

BBP 

BBP 

BBP 

BBP 

BBP 

PvdA 

PvdA 

PvdA 

PvdA 

SP 

SP 

SP 

CDA 

CDA 

CDA 

CDA 

Christenunie 

Christenunie 

WD 

WD 

GroenLinks 

GroenLinks 

D66 

gemeente 
Midden-Groningen 



Pagina: 2 van 6 

Datum: 19 mei 2022 

Zaaknummer: Zaaknummer 

Onderwerp: Onderwerp 

Mw. E.D. Smith D66 

Dhr. R. Rook BBB-LMG 

Commissiegriffier: Mw. Y.H. Goedhart 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juni 2022 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

A. Hoogendoo F.M. Bouwman 

Voorzitter ~-__~ Griffier 
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1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Inventarisatie spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

4. Technische toelichting ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst Groningen (ODG) 

Voorafgaand aan het debat in de commissie geeft de ODG een technische toelichting, waarbij de 

raadsleden ook vragen kunnen stellen. Daarna zal bij punt 5 de inhoudelijke behandeling van de 

ontwerpbegroting 2023 plaatsvinden. 

(demissionair portefeuillehouder: dhr. de Jong) 

5. Gemeenschappelijke Regelingen van de gemeente Midden-Groningen 

A. Ontwerpbegroting 2023 Omgevingsdienst Groningen (ODG) 

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de Jaarrekening 2021 en heen 

zienswijze in te dienen op de concept Financiële verordening Omgevingsdienst 

Groningen en op de ontwerpbegroting 2023. 

(Demissionair portefeuillehouder: dhr. De Jong) 

Conclusie: 
Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 2 juni. 

B. Jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023-2026 Publiek Vervoer 

De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2021 voor kennisgeving aan te nemen en 

geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-meerjarenbegroting 2023-2026. 

(Demissionair portefeuillehouder: dhr. De Jong) 

Conclusie: 
Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 2 juni. 
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Toeze~~in~en: 

• De wethouder zegt toe de zorgen over de gevolgen in verband met het experiment met 

minibussen mee te zullen nemen in de volgende overleggen. 

• De wethouder zegt toe schriftelijk terug te komen op de gestelde technische vragen, 

waaronder de vraag naar het CAO probleem bij chauffeurs die plotseling een groot 

rijbewijs moeten hebben. 

C. Jaarstukken 2022 Regio Groningen-Assen (RGA) 

De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2022 (jaarrekening 2021, conceptbegroting 

2023 en uitvoeringsprogramma 2022) voor kennisgeving aan te nemen en geen 

zienswijze in te dienen. 

(Demissionair portefeuillehouder: mw. Van Schie) 

Conclusie:
Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 2 juni. 

D. Jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Groningen (VRG) 

Het doel van de Veiligheidsregio is om de kwaliteit van de dienstverlening zo goed 

mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte van de gemeente en de taken goed en 

veilig uit te voeren. De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de 

jaarrekening 2021 en de actualisatie van de begroting 2022 en voor de 

conceptbegroting 2023 geen zienswijze in te dienen. 

(Portefeuillehouder: dhr. Hoogendoorn, waargenomen door dhr. Drenth)) 

Conclusie:
Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 2 juni. 

Toeze~~in~en: 

• de wethouder zegt toe schriftelijk terug te zullen komen op de vraag van de PvdA naar de 

projecten die doorgeschoven zijn. 

E. Jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 Publieke Gezondheid en 
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(PGFtZ) 

De raad wordt voorgesteld de jaarstukken 2021 voor kennisgeving aan te nemen en 

geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023. 

(Demissionair portefeuillehouder: dhr. Verschuren) 

Conclusie:

Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 2 juni. 

6. Bespreking advies vaststellingsbesluit gaswinning 2022-2023 

Deze bespreking vindt plaats op basis van de stukken van de minister en een nog op te stellen 

analyse hiervan met uitgangspunten voor het advies. 

(demissionair portefeuillehouder: mw. van Schie) 

Inbreng van de fracties: 

GemeenteBelangen: 

Het vertrouwen is laag, focus moet liggen op op de schadeafhandeling en versterking maar dat 

duurt veel te lang. Mensen zitten veel te lang in onduidelijkheid. GB heeft vertrouwen in het 

huidige en komende college. Sociaal handvest moet leadin~ zijn. Er moet betere communicatie 

komen naar de inwoners en het proces moet veel strakker worden aangestuurd, waarbij de 

bewoners centraal staan. Maak het proces minder juridisch en simpeler. Pak de 
funderingsproblematiek aan. Houdt vast aan de gemaakte afspraken en stop met de gaswinning in 

oktober 2023. 
Boer Ft Burger Partij MG: 
BBP wil hier graag een dringend advies van maken om het gevoel van urgentie te vergroten. 

Harde afspraken zijn gewenst. Er zijn veel te veel partijen bezig met dit proces die een 
aanzienlijk deel van het budget opslokken. En er staat een schrijffout in. 

PvdA: 

De PvdA kan zich in grote lijnen vinden in het advies, maar wit nog de volgende punten 

meegeven: alle Groninger colleges alert moeten zijn, ihkv GEO politieke ontwikkelingen toch 

misschien meer gaswinning, blijf hier zo krachtig mogelijk tegenin haan. Overheid moet meer 

naar de burgers, laat de SNN dit geld gewoon overmaken naar de gedupeerden. Maak inzichtelijk 

wat voor iedereen de risico's zijn als de afbouw van de gaswinning wordt vertraagd en stagneert, 

inzet op versnelling van de versterking met aandacht voor de inwoners. Eén loket voor 

zoutwinning en gaswinning. En de gaswinning moet definitief stoppen eind oktober 2023. 

SP: 

gemeente 
Midden-Groningen 



Pagina: 6 van 6 

Datum: 19 mei 2022 

Zaaknummer: Zaaknummer 

Onderwerp: Onderwerp 

Systeem moet in dienst staan van de inwoners, dus één loket. Schade moet vergoed worden. 
Maak dat SNN geld gewoon over. Zet in op een wettelijk vastgelegde einddatum eind oktober 
2023. 
CDA: 
Het college en de ambtenaren zijn belast met het gasdossier, zijn zich goed bewust van het leed 
en de onzekerheid van de inwoners, die pas echt belast worden. Inzet op het terugwinnen van 
vertrouwen en afbouw gaswinning in oktober 2023. Sociaal handvest is niet voor niets ingebracht, 

eea is voldoende meegenomen in het voorstel. 
Christenunie: 
Pleit voor een eenduidige en duidelijke veiligheidsnormering, focus op de voortgang van de 
versterking en blijven inzetten op de einddatum van oktober 2023, deze punten staan voldoende 
verwerkt in de reactie van het college. 
WD: 

Veel overeenkomsten met eerdere bijdragen, blijven inzetten op de einddatum baswinning in 
oktober 2023, steunt het advies voor één loket, komt de duidelijkheid voor de inwoners ten 
goede. De VVD kan instemmen met de inbreng van het college. 
GroenLinks: 
Er staat al heel veel goeds in het advies. Graag goed in beeld brengen welke risico's inwoners 
lopen wanneer het dichtdraaien van de gaskraan wordt vertraagd. Welk risico is voor ons nog 
aanvaardbaar en welke niet? Het TNO model volgen, GL is het hiermee eens. Geen ongelijkheid 
tussen inwoners en meer aandacht voor de communicatie met inwoners. Wanneer gaskraan open 

zou moeten, eerst compensatie regelen en daarna eventueel pas gaswinning, geen belofte maar 

een eerste voorwaarde. 
D66: 
Het algehele advies vanuit het college oogt weloverwogen. De inzet op het terugdringen van de 
voortdurende wijzigingen van de normen voor de inwoners mag wel wat steviger. De lijn van het 

advies is akkoord maar de toonzetting mag echt scherper. Kristalhelder zijn over de noodzaak tot 
het maken van vorderingen op dit dossier. D66 ziet graag een boeteclausule als er niet wordt 

gestopt met de baswinning. 

BBB/LMG: 
De oorlog is een factor die wij niet in de hand hebben. Maar de gaswinning moet gewoon stoppen 
in oktober 2023. Het is de vraag waar straks het hoogcalorische gas vandaan komt. 
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