
 

 

Vragen voor het vragenuur  
 

Datum: 27-11-2019 

Onderwerp:  Brief Groninger Gasberaad 

 

BETER TEN HALVE GEKEERD DAN TEN HELE GEDWAALD 

Dat is de boodschap die het Groninger Gasberaad ook ter kennis heeft gebracht van de 
raadsleden van de gemeente Midden-Groningen. 

Volgens D66 een boodschap die echt serieus moet worden genomen. 

Het gaat ook over de toekomst van vele inwoners uit Midden-Groningen. 

 

Onze fractie is van mening dat het heel verstandig zou zijn dat op een of andere manier 
nog meer uitgebreid aandacht wordt besteed aan de brief van het Groninger Gasberaad 
in combinatie met de regionale reactie van de provincie Groningen en de 7 
aardbevingsgemeenten. 

 

Op dit moment beperken wij ons tot het stellen van enkele vragen: 

 

1.  Heeft het college kennis genomen van de inhoud van de brief van het Groninger 

Gasberaad? 

2. Zo ja, herkent het college zich in de kritiek van het Groninger Gasberaad dat met het 

wetsvoorstel de bewoner nog steeds niet centraal staat? 

3. Het Gasberaad is van mening dat bewoners zelf het initiatief moeten kunnen nemen voor 

een versterkingsinspectie. In het wetsvoorstel wordt hierin niet voorzien. Wat is de 

mening van het college hierover? 

4. Volgens het Gasberaad betekent het vaststellen van de versterkingswet ‘het verprutsen 

van de laatste kans om nog iets te maken van de versterking.’ Wat vindt het college van 

deze uitspraak? Of biedt de versterkingswet nu eindelijk het verwachte perspectief? 

5. Uit berichtgeving in het DvhN blijkt dat het Staatstoezicht op de Mijnen vindt dat uit het 

wetsvoorstel niet duidelijk blijkt dat de overheid kiest voor een ‘crisesaanpak’.  Nog 

steeds staat het resultaat niet voorop. Wat vindt het college van die uitspraak? 

6. Zowel het Staatstoezicht op de Mijnen, als het Groninger Gasberaad en ook de Groninger 

Bodem Beweging, zijn gerespecteerde organisaties met veel deskundigheid. Wat vindt het 

college van het idee om meer dan nu toe samen te werken met die organisaties? Echt 

gezamenlijk op te trekken richting ‘Den Haag’. Is het college bereid het initiatief te 

nemen dat die samenwerking ook daadwerkelijk gestalte krijgt? 

Per slot van rekening: 

 

HET GAAT OM DE TOEKOMST VAN VEEL INWONERS, OOK UIT MIDDEN-GRONINGEN.                               
HET ‘WACHTEN’ HEEFT AL VEEL TE LANG GEDUURD. 

 
Namens de fractie van D66 
Gerard Renkema 



 

 

 

 
Algemene informatie: Vragen voor het vragenuur  kenmerken zich als  informerende vragen over actualiteiten. Raadsleden 
kunnen tijdens de vergadering niet-technische vragen stellen. Er is geen debat mogelijk waardoor verantwoordingsvragen buiten 
de orde zijn 
 
Informatie voor de raad:  Vragen moeten worden ingediend uiterlijk de woensdag voorafgaand aan de raadsvergadering om 
12:00 uur. Deze vragen zullen in de raadsvergadering mondeling  worden beantwoord. 
Als de actualiteit daartoe aanleiding geeft kunnen, na het onder punt 1 genoemde tijdstip, over dat onderwerp informatieve vragen 
worden gesteld. De vragenstellers moeten er rekening mee houden dat er niet onmiddellijk een adequaat antwoord gegeven zal 
kunnen worden. Daarvoor geldt als afspraak dat de antwoorden op deze actuele vragen binnen 7 dagen in de vorm van een door 
het college(lid) opgestelde schriftelijke memo, na tussenkomst van de griffier in de dagmail toegezonden krijgen.  
 
Informatie over de procedure voor de organisatie: 
De griffie mailt (outlook) de vraag naar de professionals in de organisatie en cc naar betrokken portefeuillehouder en directeur. De 
professional informeert de portefeuillehouder over de beantwoording van de vraag. Afhankelijk van de vraag neemt de 
professional de desbetreffende directeur mee of informeert de directeur over de beantwoording. De portefeuillehouder 
beantwoordt de vragen mondeling tijdens het vragenuur. Mocht dit niet lukken is het aan de professional om de portefeuillehouder 
te informeren dat beantwoording van de vragen op zo’n korte termijn niet mogelijk is en ook om aan te geven waarom dan niet en 
een nieuwe termijn aan te geven zodat de wethouder dit kan aangeven in het vragenuur. 
 
De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-
regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-
gemeenteraad/ 
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