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Motie NPG en versterking 

De raad van de gemeente Midden -Groningen in vergadering bijeen d.d. 28 januari 2021 

Constaterende: 

• Dat er bij de toetsing van het Lokale NPG-plan aan het programmakader NPG heen toetsing 

heeft plaats gevonden aan de voorwaarden die in het Programma worden gesteld over de 
voortgang van de aanpak van de gevolgen van de gaswinning heeft plaats gevonden (zie 

voorwaarden op blz 15 van het programmakader) 

• Dat er in de antwoordnota van het College evenmin aandacht wordt besteed aan de 
versterkingsvoorwaarden 

• Dat er door het College gewerkt wordt aan de concretisering van de bestuurlijke afspraken 

van 6 november over de gevolgen van de gaswinning 

erzoekt het Colle e 

• De verdere uitwerking van de NPG-projecten en de concretisering van de bestuurlijke 
afspraken te integreren in één ook voor burgers begrijpelijke planning. 

• Te bevorderen dat het NPG-bestuur de toetsing aan de voorwaarden die in het Programma 
worden gesteld over de voortgang van de aanpak van de gevolgen van de gaswinning alsnog 

doet plaats vinden. 

Gaat over tot de orde van de dag 

Slochteren, 28 januari 2021 

Namens de fractie (s) 

GroenLinks Gemeentebelangen D66 
Henk Bos Markus Ploeger Yannick Lutterop 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 januari 2021 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

Adriaan Hoogendo Mieke Bouwman 

Voorzitter ~-->~~ Griffier 

._---~~ 

Motie: 
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 

Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


