
MOTIE Plaatsing Trillingssensoren

(artikel 37 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Ingediend door CDA en Leefbaar Tynaarlo 

Raadsvergadering d.d. 13 november

Agendapunt: 10

De raad van de gemeente Tynaarlo;

in vergadering bijeen op 13 november

overwegende dat: 

-  door het oppompen van aardgas trillingen ontstaan die aanzienlijk schade kunnen 
   veroorzaken;
-  de trillingen grote ongerustheid veroorzaken onder de bewoners;
-  in Nederland is besloten aan de Parijse milieuafspraken van 2015 te gaan voldoen;
-  het rijk heeft besloten de aardgasproductie in 2030 te stoppen;
-  in de aanloop naar het stoppen van de gasproductie er geleidelijk minder gas zal 
   worden opgepompt;
- de verminderde aardgasproductie niet het einde betekent van de zogenaamde 
  gasbevingen;
- de ongerustheid over de gevolgen van die bevingen bij de bewoners zal voortduren;
- informatie over mogelijke bevingen de onrust bij de bewoners kan wegnemen, en 
  meetresultaten daarom via een openbaar digitaal kanaal zichtbaar moet worden;
- bij schade burgers zich kunnen wenden tot de rechter, echter omdat zonder 
  concrete data onmogelijk causaal verband is vast te stellen, krijgen ze vaak nul op 
  rekest.
  (In de Provincie Groningen worden versnellingsmeters gebruikt om maximale  
  grondversnelling te berekenen. Deze grondversnelling kan mede gebruikt worden 
  om te bepalen of schade aan gebouwen gerelateerd is aan een beving. Een goed 
  toegankelijk meetnetwerk biedt burgers in geval van schade een goede 
  ondersteuning bij hun claims)

Verzoekt het college:

- contact op te nemen met het college van gedeputeerde staten van Drenthe en de 
   gemeente Westerveld en onze buurgemeenten om gezamenlijk te onderzoeken op 
   welke wijze de KNMI meetgegevens voor de burger makkelijk toegankelijk gemaakt 

   kunnen worden.
- contact te zoeken met de gemeente Westerveld over hun onderzoek naar 
  toegevoegde waarde van Trilsensoren/tiltmeters voor aardbevingsschade 
  afhandeling en de raad daarvan op de hoogte te houden.



Toelichting:

In tegenstelling tot schade rond het Groninger gasveld dienen onroerend goed 
eigenaren rond kleine gasvelden zelf aan te tonen dat ontstane schade veroorzaakt 
is door gaswinning. Door, bij voorkeur met onze buurgemeenten, rondom de 
gasvelden een bruikbaar meetnetwerk aan te leggen kunnen de resultaten van 
meetgegevens bijdragen aan een spoedige schadeloosstelling

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door:

Fractie CDA            Fractie Leefbaar Tynaarlo


