MOTIE nr.
(artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)
Motie ingediend door raadslid/fractie Leefbaar Tynaarlo
Agendapunt
Raadsvergadering d.d. 20 juni 2017
Onderwerp: Onderwerp: het college van B&W op te dragen te zorgen dat Tynaarlo en de rest van de
“buitengebieden” een volwaardige plaats aan tafel krijgen bij het vaststellen van het nieuwe
aardbevingsschade protocol per 1 juli 2017
De raad van de Gemeente Tynaarlo;
in vergadering bijeen te Vries op 20 juni 2017;
gehoord hebbende de uitleg van de Nationaal Coördinator Groningen, gelezen de berichtgeving over het nieuwe
schadeprotocol aardbevingen, constaterende en overwegende:
-

De Nationaal Coördinator Groningen, de heer Alders, (NCG) op 11 mei j.l. zijn proces geschetst
heeft over hoe te komen tot een nieuw schadeprotocol aardbevingen;
De NCG de oude werkwijze tot 31 maart 2017 (terecht) als onaanvaardbaar heeft gekwalificeerd;
De NCG aangegeven heeft dit nieuwe protocol geldend te willen laten zijn voor alle met het
Groninger gasveld samenhangende mijnbouwschade, dus ook schade in Tynaarlo (o.a. aardbeving
d.d. 12 febr.2015 was een beving uit Groningenveld) ;
De NCG aangeeft geen onderscheid meer te willen maken tussen “aardbevingsgemeenten” en
“buitengebied” voor de toepassing van het nieuwe schadeprotocol;
De NCG is aangesteld door het ministerie EZ , de Provincie Groningen en de 12
“aardbevingsgemeenten”, en dus alléén aan hen verantwoording dient af te leggen, hetgeen door de
NCG op 11 mei bij herhaling benadrukt is;
De gekozen werkwijze de facto betekent dat deze 12 “aardbevingsgemeenten” exclusief in een
nieuw schadeprotocol bepalen wat goed is voor de inwoners van het zgn “buitengebied” en dus
nadrukkelijk ook voor Tynaarlo!;
Dit onaanvaardbaar is;

Draagt het college op:
-

-

een bijeenkomst te organiseren om met de colleges van de zgn buitengebieden gemeenten in
Drenthe een pact te vormen
de raden van de 12 “aardbevingsgemeenten” , de Provinciale staten van Groningen en Drenthe en
de Tweede Kamer, hun colleges respectievelijk minister opdragen, de gemeenten die voorheen
“Buitengebied” of “gemeenten buiten de contourlijnen” genoemd werden, een volwaardige plaats
aan tafel te geven bij het vaststellen van een nieuw schadeprotocol, met uitgangspunt dat de
inwoners van Tynaarlo kunnen rekenen op adequate afwikkeling van mijnbouwschade, niet
uitsluitend ten gevolge van alleen gaswinning uit het Groningenveld maar uit alle gasvelden en
veroorzaakt door alle mijnbouwactiviteiten in Drenthe.
Deze dringende oproep met spoed te sturen aan:
*De Nationaal Coördinator
*De gemeenteraden van de 12 “aardbevingsgemeenten”
*Provinciale Staten van Drenthe en Groningen
*De Tweede kamer der Staten Generaal
*De Media

.En gaat over tot de orde van de dag;
Ondertekend door de raadsleden:

