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Fractie:   CDA 

Onderwerp :    Aanpak explosieven in aardbevingsgebied 

Vragensteller:   Maarten van der Meijden 

Portefeuillehouder:  Anja Woortman 

 
 
In RTV-Noord werd gisteren gemeld dat de gemeente Loppersum E125000 heeft besteed aan het 
zoeken naar explosieven in de grond gezien de verhoogde kans op ontploffing door de aardbeving 
problematiek. Is de verwachting dat er nog explosieven in onze gemeente in de grond zitten en zo 
ja, is het college dan voornemens voor een vergelijkbare proactieve aanpak te kiezen. Indien dit 
nog niet bekend is, is het college dan bereid dit te onderzoeken. 
 
 

 

Fractie:   D66 

Onderwerp :    Onderwijskwaliteit OPOS 

Vragensteller:   Yannick Lutterop 

Portefeuillehouder:  Erik Drenth 

 

Reeds eerder heeft D66 geïnformeerd naar de omstandigheden bij scholengemeenschap OPOS. 

Zoals de wethouder destijds terecht heeft opgemerkt kan de gemeente pas in actie komen op het 

moment dat de onderwijskwaliteit in het geding raakt.  

 

Recentelijk is in de media een oproep te lezen geweest van enkele medewerkers om in actie te 

komen aangezien de onderwijskwaliteit volgens hen in het geding zou zijn. D66 is benieuwd hoe de 

wethouder op dit moment aankijkt tegen de recente ontwikkelingen ook in verhouding tot de 

situatie 1 maand geleden, staan we op een hellend vlak of is de weg naar boven weer ingezet? Wij 

maken ons in elk geval op basis van de berichtgeving zorgen.  

Hoe wordt op dit moment na de problemen binnen de directie en de verdere, grote, interne 

spanningen bij OPOS de onderwijskwaliteit geborgd? 

 

 

Fractie:   D66 

Onderwerp :    WOZ / OZB 

Vragensteller:   Gerard Renkema 

Portefeuillehouder:  Erik Drenth 

 

Wij hebben verontrustende berichten ontvangen inzake forse verhogingen van de WOZ-waarde en 

de te betalen ozb. 

Het is ons bekend dat de ozb met 5% extra zou worden verhoogd. Ook is bekend dat D66 zich 

hiertegen verzet heeft. 

Maar om nu voorbeelden te horen dat in een bepaald geval in Schildwolde de WOZ-waarde € 

100.000 hoger is en dat € 300 meer OZB moet worden betaald, is wel erg fors. En dat geldt ook 

voor een verhoging van de WOZ-waarde van € 37.000 voor een eenvoudige woning in Hellum. 



Het blijkt niet alleen te gaan om verhogingen in de ‘oude’ gemeente Slochteren. 

Ook kennen wij voorbeelden uit Hoogezand en Sappemeer van resp. € 40.000 en € 36.000. 

D66 vraagt zich af of dit incidenten zijn, dan wel of dit regelmatig voorkomt. 

Valt dit te rijmen met het feit dat deze woningen in het aardbevingsgebied staan? 

Of is misschien gebruik gemaakt van de diensten van een taxateur uit de Randstad of evt. de Stad 

Groningen? 

D66 vraagt hier aandacht voor omdat deze stijgingen op onbegrip bij inwoners stuit en meer 

bezwaarschriften met zich mee zal brengen. 
Is het niet wenselijk om de verhogingen beter uit te leggen, bijv. met een bijsluiter. 
En meer in het algemeen: moet de boodschap niet beter worden gecommuniceerd? 

 


