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Motie van de fractie van de PvdA,SP, WD,CDA,CU, 

De gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen in openbare vergadering bijeen op 25 
januari 2018. 

Onderwerp: 
- Motie Aardbevingsproblematiek. 

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging, 

Constaterende dat: 
- na de aardbeving op 8 januari jl. met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter bij 

Zeerijp wederom duidelijk is dat de gaswinning nog sneller naar beneden moet; 
er al meer dan 900 schademeldingen ontvangen zijn; 
de emoties bij onze inwoners en de overige gedupeerden steeds hoger oplopen; 
wij, de gemeente Midden-Groningen, voor onze inwoners een vuist moeten maken; 

- ondanks de voile inzet van de Nationaal Coordinator Groningen gedurende de afgelopen 
jaren net onvoldoende is gelukt het vertrouwen van de gedupeerde Groningers in het 
aardbevingsgebied te herstellen. 

Overwegende dat: 
- er sprake is van een onacceptabele situatie die niet langer voort kan blijven bestaan; 

het tijd is om het roer snel om te gooien met betrekking tot de energietransitie; 
de veiligheid van onze inwoners centraal moet staan en hier een grote 
verantwoordelijkheid ligt voor de Minister van EZ. 

Roept het college op: 
zich krachtig in te zetten voor 

o het zo snel mogelijk laten dichtdraaien van de gaskraan; 
o het herstellen van het rechtsgevoel van de Groningers 
o de gedupeerde burgers actief te ondersteunen; 
o goede aandacht voor de psychische nood en de gevolgen daarvan, in de meest 

brede zin voor getroffen bewoners; 
o Haast te maken met invoering van het nieuwe schadeprotocol 

- afstemming te zoeken met de andere zgn. 'aardbevingsgemeenten' en de Minister van EZ 
gezamenlijk hier te ontbieden voor een spoedoverleg. 
Roept een ieder op: 

- om de aardbevingsproblematiek gezamenlijk op te pakken en hieruit geen politiek gewin te 
willen halen. 

Vraagt aan de griffier: 
- deze motie onder de aandacht te brengen van de raden en colleges van burgemeester en 

wethouders in de zgn. aardbevingsgemeenten, de Nationaal Coordinator Groningen, de 
betrokken politieke partijen in de regio, Provinciale Staten, de Tweede Kamer der Staten-
Generaal en de nationale en regionale media. 



Christen 
Unie 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Slochteren, 25 januari 2018 

Namens de fracties: 


