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Motie Leefbaar Midden Groningen 

De gemeenteraad. eehoord de beraadslaging, in overweging nemend: 

De situatie in Groningen is acuut en dramatisch. De recente grote aardbeving bij 
Zeerijp heeft dat aangetoond. De tijd voor meepraten en afschuiven is voorbij. 
Schade-afhandeling ligt volledig stil want er is geen schadeprotocol. 

De overheid in Den Haag laat het compleet afweten. Er is concrete actie nodig en 

Leefbaar Midden Groningen vindt de voorgaande moties te passief, niet concreet 
genoeg, te afschuivend op andere 'poppetjes' en niet ondersteunend aan haar 
burgers. H e t ' s nu tijd om het gezag van Den Haag niet langer te accepteren, want 
Den Haag maakt haar verantwoordelijkheid niet waar. 

Daarbij is van belang dat het meet- en regelcentrum van de NAM zich binnen de 
gemeentegrenzen bevindt, zodat de gemeente zich in een positie bevindt om 
concreet te moeten handelen. 

Draagt het college op 

1) 



Om op de kortst mogelijke termijn de gaswinning stil te leggen en desnoods met 

al haar beschikbare middelen concrete maatregelen te nemen om gaslocaties stil 

te leggen dan wel gaswinlocaties ontoegankelijk te maken, zodat een eind 

gemaakt wordt aan de onmiddellijke dreiging voor lijf en goed en al die 

maatregelen te nemen en al die verordeningen te doen opstellen om dit uit te 

voeren. 

"ontoegankelijk" > werken vanuit bijvoorbeeld omgevingsvergunningen is vaak 

een langdurig Bestuursrechtelijk proces. De situatie nijpt naar maatregelen NU. 

Om de burgers van Midden Groningen bij te staan met raad, daad, ambtenaren 

en geld om de schade te verhalen op de NAM zodat de burgers van Midden 

Groningen hun recht kunnen halen op een wijze die voor onze individuele burgers 

veelal niet haalbaar is. 

T.a.v. punt 1 en 2: 

Voor de eerstvolgende raads/-commissievergadering dient het college met een 

concreet plan te komen om bovenstaande te bewerkstelligen. 

3) 

Draagt het College op om het zogenaamde 'gasmolecuul' aan de A7 bij 
Sappemeer binnen vijf dagen na heden te doen weg te halen als symbool van 
exploitatie en onderdrukking en binnen redelijke tijd te doen vervangen door een 
monument voor Meent van der Sluis; de milieudocent die als eerste, en al vele 
decennia terug, een sterk verband aangetoond heeft tussen de gaswinning en de 

schade en die werd weggelachen door de NAM. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Leefbaar Midden Groningen, Achterdiep, 25 januari 2018 
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