
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 7 januari 2019 

 

Onderwerp : Opinie: Eén jaar na Zeerijp: Opstaan of afzakken in gasregio? 

 

Geachte college,  

Ik las dit artikel en wil het graag met je delen en graag een reactie van het college ontvangen.  

 Klopt hetgeen in het artikel wordt gemeld?  

 Is duidelijk wie aanspreekbaar is voor het resultaat (of geen resultaat)?  

 Zijn de gemaakte keuzes in het nieuwe versterkingsplan inderdaad niet uit te leggen? 

 Wordt het niet de hoogste tijd dat de regie inderdaad in de regio komt te liggen?  
https://www.dvhn.nl/groningen/Opinie-E%C3%A9n-jaar-na-Zeerijp-Opstaan-of-

afzakken-in-gasregio-24028706.html 

 

Gerard Renkema 

Fractievoorzitter D66MG 

………….…      
             

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  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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Raadsbrief

Datum: 8 februari 2019 Verzenddatum:

Behandeld door:

Zaak:

Frits ten Bloemendal

2019-001738

Mailadres: frits.tenbloemendal@midden-groningen.nl

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen D’66 naar aanleiding van opinie artikel in het Dagblad van het Noorden "Één

jaar na Zeerijp, opstaan of afzakken in gasregio"

Geachte leden van de raad,

De fractie van D’66 heeft ons op 7 januari 2019 naar aanleiding van het opinie artikel in het

Dagblad van het Noorden met als titel “Één jaar na Zeerijp, opstaan of afzakken in gasregio" een

aantal schriftelijke vragen gesteld. Hieronder treft u onze antwoorden op deze vragen aan.

Vraag 1. Klopt hetgeen in het artikel wordt gemeld?

Antwoord:
Het artikel schetst een beeld waarin de verantwoordelijkheid voor het proces van versterken
onduidelijk is, wat vervolgens weer leidt tot een stroperig proces. Helaas herkennen wij dit. Ook
zien wij dat het moeilijk is om als regio één vuist te maken. Zeker daar waar het voor de inwoners
zichtbaar is. Midden-Groningen werkt op meerdere plaatsen in het dossier aan verbetering van het
aansturen van de gehele operatie, maar dat is niet altijd zichtbaar. De gemeente Midden-
Groningen streeft naar een transparante, navolgbare en heldere besluitvorming en uitvoering in het
dossier.

Vraag 2: Is duidelijk wie aanspreekbaar is voor het resultaat (of geen resultaat)?

Antwoord:
Wij zijn van mening dat de minister van EZK verantwoordelijk is voor de ontstane situatie. In juli
heeft hij op basis van het advies van de mijnraad besluiten genomen. Met de kennis van toen en de
stelligheid waarmee de mijnraad, gesteund door het hooglerarenpanel, haar conclusies verdedigde,
kon de regio niet anders dan meegaan in die lijn. De regio heeft daar altijd kanttekeningen en
voorwaarden bij gezet. Uit de buitengewoon lastige en complexe situatie die is ontstaan kunt u
rustig de conclusie trekken dat het gemeentebestuur nog lang niet tevreden is over de gang van
zaken. Waar de gemeente Midden-Groningen dat kan, wordt constructief ingezet op een
verbetering van de situatie voor onze inwoners.
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Ondertussen moeten we echter ook verder. We kunnen niet wachten met handelen totdat we alle
discussie met de minister en het rijk hebben beslecht. Daarom zijn we wel aan de slag gegaan met
wat er is. Dat betekent dat we ondanks onze kanttekeningen wel de HRA gebruiken om het vervolg
van de versterkingsoperatie te prioriteren. Niets doen is immers geen optie.

Vraag 3: Zijn de gemaakte keuzes in het nieuwe versterkingsplan inderdaad niet uit te leggen?

Antwoord:
We zien nu in de praktijk steeds nadrukkelijker dat de conclusies van de mijnraad in de praktijk
anders uitpakken. De uitkomsten van de HRA-systematiek zijn daarmee moeilijk uit te leggen. Wij
pleiten voor een bredere aanpak waarbij niet enkel de uitkomsten van de HRA leidend zijn. Wij
willen een beoordeling per gebouw of de juiste conclusies zijn getrokken en een ruime hantering
van de onzekerheidsmarge. Wij worden daarmee (deels) gesteund door SodM.

Kortom de gemeente Midden-Groningen wil dat de uitkomsten van een probabilistische methode
altijd worden gecontroleerd en getoetst aan de realiteit in de gebouwen en bij de inwoners. Dat
betekent dat de uitkomst moet worden gecontroleerd aan de praktijk en dat er ook ruimte moet
zijn voor het beoordelen van panden die niet uit het model rollen. Een zorgvuldige, navolgbare en
transparante besluitvorming en uitvoering zijn daarvoor de basis.

Vraag 4: Wordt het niet de hoogste tijd dat de regie inderdaad in de regio komt te liggen?

Antwoord:
Daar zijn wij het van harte mee eens. De bestuurders in de regio moeten samen met haar inwoners
richting kunnen geven aan de oplossingen en de uitvoering. Alleen met de inwoners en met de inzet
van onze raden en staten kunnen wij een gedragen uitvoering vorm geven. Omdat de grootte van
de opgave en de omvang van de problematiek dusdanig is dat deze met name de financiële
draagkracht van de regionale overheden te boven gaat, verwachten wij op dat vlak ruimte en
ruimhartige steun van de nationale overheid. Dit is echter een weerbarstig traject.

Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder

Burgemeester Gemeentesecretaris


