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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juni 2018 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

R.W. Munniksma     F.M. Bouwman 

Voorzitter      griffier  
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 12 juni 2018 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 22.10 uur. 
 

2.  Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3.  Inventarisatie spreekrecht burgers 
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.  
 

4.  Vaststellen verslaglegging en besluitenlijst gemeenteraad Midden-Groningen 31 mei 2018 
- raadscommissie 31 mei 2018: wordt ongewijzigd vastgesteld. 
- Raadsvergadering 31 mei 2018: wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5.  Ingekomen stukken en mededelingen 
Voorstel om in te stemmen met het afdoeningsvoorstel 
 
Besluit: met algemene stemmen om in te stemmen  met het afdoeningsvoorstel. 
 
Mededeling vanuit het college: 
Wethouder Borg meldt dat het college al enige tijd in gesprek is over de verkoop van een 
bedrijventerrein in Westerbroek, het voormalig gronddepot aan het bedrijf de Madepolder b.v. 
Dit maakt onderdeel uit van Calker b.v. in Kolham. Het terrein is ongeveer 10 ha groot en heeft 
een bedrijfsbestemming. Het bedrijf richt het terrein voor het op- en overslag en bewerken van 
grond van activiteiten in de weg- en waterbouw in. Deze activiteiten passen binnen het 
bestemmingsplan. Voordat dit in de pers aangekondigd wordt, wordt dit nu medegedeeld aan de 
raad. Het vervolg van de transactie wordt aan de raad via een raadsbrief gecommuniceerd. 
 

6. Jaarstukken Publieke Gezondheid & Zorg: Jaarrekening 2017, actualisatie begroting 2018 
en ontwerp-begroting 2019 
 
De gemeenschappelijke regeling Publieke gezondheid en zorg (GR PG&Z) heeft de financiële 
jaarstukken 2018 opgesteld. 
 

Besluit: met algemene stemmen 
 
1. Kennis te nemen van de Jaarstukken Publieke Gezondheid & Zorg;  
2. Geen zienswijze over de actualisatie begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019 in te 
dienen. 
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08.  Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om ca 22:20 uur. 
 

 VRAGENUUR: 
 
Vragen van GroenLinks: 
Onderwerp : voortgang gaswinning/versterking 

 

Het tweede kamer debat over de gaswinning heeft geen duidelijkheid gebracht. Integendeel.  

We zijn allemaal onzekerder geworden en wij geloven niet dat Minister Wiebes zijn “ ei van 
Columbus “ voor 1 juli gaat leggen. 
Het is dus zaak als gemeente per 1 juli klaar te zijn om de gevolgen van de ministeriële 
besluitvorming op te vangen.  

Bent u het met GL en GB eens dat de besluitvorming per  1 juli een beeld kan opleveren dat 
compleet of in belangrijke mate kan afwijken van het “oude” versterkingsprogramma. Gaat er dan 
niet een gigantisch probleem  ontstaan en is het college daar dan klaar voor?  
Wat is de strategie? 
Wij zien als belangrijkste potentiele actiepunten de volgende. 
 

Punt 1. 
 
Wij verwachten onvoldoende duidelijkheid over de vraag wie straks aansprakelijk zal blijken te zijn 
als de minister opdrachtgever wordt van de NAM. Als zelfs de Raad van State twijfels heeft dan 
moeten wij ons ernstig ongerust maken.  

Daarnaast denken wij dat de verdeling over “ batches” gebaseerd is op willekeur ( postcodeloterij) 
en dat elk van de 22000 gewaarschuwde huishoudens recht heeft op een rapport op basis waarvan 
men zelf kan kiezen om zich er bij neer te leggen, verder te praten of te claimen.  

Wij verkennen op dit moment de mogelijkheid van juridische acties. 

Punt 2. 
 
Er is nog geen nieuwe NCG maar vanaf 1 juli zal er wel bestuurlijk leiding gegeven moeten worden 
aan NCG/CVW. Vindt dit college ook dat de gemeentede regie naar ons toe moeten trekken? Samen 
met de andere aardbevingsgemeentengemeenten? Mochten we in een vacuüm terecht komen, is onze 
gemeente daar op voorbereid? Vindt u ook niet dat wij per gemeente 1 loket moeten hebben voor 
alle mijnbouwschade en versterking ?  

Punt 3. 
 
Wij hebben een werkstuk gelezen dat van de “toekomst-tafel” is gevallen.( Getiteld “Groningen op 
volle kracht” , conceptversie gedateerd 16 april 2018, zonder auteur-vermelding). Het is 
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vermoedelijk het document dat de wethouder bedoelde in de discussie over de motie die door GL en 
GB is ingediend en die is aangehouden. Klopt dit? 

Zo ja, kunt u ons aangeven waarom dit een zo “bijzonder” document is gezien het feit dat dit bij 
meerdere instanties bekend is? Waarom wilde u dit niet met de raad delen? 
 
Wij denken aan initiatieven op deze punten en aan concretisering van onze aangehouden motie, 
maar wij willen uiteraard geen dubbel werk doen of het College voor de voeten lopen.  
Vandaar onze vraag: wat gebeurt er bestuurlijk gezien tussen nu en 1 juli om de onzekerheid van 
onze burgers zoveel  mogelijk  weg te nemen? 

 

Beantwoording: 
Wethouder Woortman brengt naar voren dat op er op dit moment verschillende scenario’s in beeld 
gebracht worden, wat er kan gebeuren en hoe daarop te acteren. Ook is op dit moment het 
besturingsmodel en de regie van de gemeente hierin het onderwerp van gesprek is. De gemeente 
heeft zeggenschap in de interim-invulling van de positive van de NCG. 

Naar aanleiding van het debat in de raad heeft de wethouder aangegeven dat de toekomstvisie 
definitief gemaakt moet worden en gedeeld worden met de raden en staten. De wethouder houdt de 
raad op de hoogte van de stappen die daarin gezet worden. 

 

                      


