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Bijlage(n) motie versterkingsopgave aardbevingsgebied

Onderwerp Bedum, 5 juni 2018
motie versterkingsopgave aardbevingsgebied

Aan de Colleges van b&w en gemeenteraden van de gemeenten Appingedam, Delfzijl, De Marne,
Eemsmond, Groningen, Loppersum, Midden Groningen, Oldambt en Winsum.

B■gaand wordt u ter kennisname een door de raad van de gemeente Bedum in zijn vergadering van 31

mei jl. met algemene stemmen aangenomen motie toegezonden.

Met vriendelijke groet,

.R. Kastermans,
riffier gemeenteraad Bedum

Bezoekadres: Schoolstraat 1, Bedum. Ofkom langs op wwi.bedum.nl
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M 0 T I E als bedoeld in artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen
van de raad van de gemeente Bedum

De raad van de gemeente Bedum, in vergadering bijeen op 31 mei 2018, spreekt zijn
treurnis uit over het gedeeltelijk stoppen van de versterkingsopgave, waardoor de inwoners

van het aardbevingsgebied in het algemeen (en de gemeente Bedum in het bijzonder) in

onzekerheid en gevaar blijven leven 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 j.l. om de gaswinning afte 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 (de bewoners van tenminste 1588

woningen) weet dat hun woning versterkt moet worden, maar nu ‘in de wacht' wordt

gezet.

Overwegende dat:

. door de recente ontwikkelingen de versterkingsopgave pas na de zomer wordt hervat;

. het kabinetsbesluit van 29 maart j.l. op dit moment geen garantie is voor verbetering
van het veiligheidsrisìco;

. het verbinden van de versterkingsopgave aan dorps- en stadvernieuwing niet primair een

wens van de regio is, maar een toegezegde koppelkans;
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 verder dreigt te worden aangetast.



Besluit:

. het kabinet op te roepen om niet te vervallen in de oude modus van herhaaldelijk uitstel en

niet nakomen van gemaakte afspraken;
uit te spreken dat het MJP onverkort moet worden gehandhaafd en uitgevoerd;
de minister van EZK op te roepen de versterkingsopgave onverkort en met spoed te

vervolgen;
. de leden van de Tweede Kamer op te roepen van de minister te eisen het voornoemde te

doen;
. voorliggende motie te delen met de Colleges en raden van de aardbevingsgemeenten,

de leden van de Staten Generaal, het College van Gedeputeerde Staten en de leden

van Provinciale Staten van Groningen.

En gaat over tot de‚orde van de dag.

‚ /‚I;
‚ ,

/

ì_./ :

J.

He
s, fractie PvdA B. de Jong, fractie Christen Unie

K. Rutgers — Swartjes, fractie CDA S. Journée — Schuiling, fractie WD


