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PARTIJ V A N D E ARBEID 

MOTIE 

De raad van de gemeente Ten Boer in vergadering bijeen op woensdag 27 februari 2013, 

Constaterende dat: 

» De aardbevingen tgv. de gaswinning in onze provincie in aantal en hevigheid toenemen; 
* De voorspellingen van het SodM en het KNMI aangeven dat bij ongewijzigde gas onttrekking er een 

kans is van 796 op een beving tot 5.0 op de schaal van Richter; 
« Ook inwoners van onze gemeente schade hebben geleden en naar verwachting nieuwe schade 

zullen lijden; 
« Er grote maatschappelijke onrust is ontstaan als gevolg van deze informatie en de recente 

bevingen. Zeker als men dit in samenhang ziet met de houding van de NAM bij schade afhandeling 
en de weigering van de minister om een forse reductie van de gasonttrekking te overwegen. 

Overwegende dat: 
« Er snel duidelijkheid moet komen over de afhandeling van schade aan gebouwen, compensatie van 

waardevermindering en de waterstaatkundige veiligheid van het gebied; 
« Het SodM adviseert om de gasproductie uit het Groningse gasveld zo snel mogelijk en zo veel als 

mogelijk en realistisch is, te verminderen; 
« De huidige wijze van schade regeling en de grootte van de daarvoor gereserveerde bedragen niet 

het vertrouwen van de bevolking hebben, men voelt zich niet serieus genomen; 
« Alleen een eensluidende reactie van alle betrokken partijen, zowel elk afzonderlijk als gezamenlijk, 

enig effect kan sorteren op regering en oliemaatschappijen; 

Verzoekt het college: 
» Eensgezind met alle betrokken gemeenten er bij het rijk op aan te dringen om zo spoedig mogelijk 

te voorzien in een ruimhartige wettelijke regeling voor schade bepaling en vergoeding. 
« Eensgezind met medeoverheden er bij het rijk op aan te dringen het advies van SodM omtrent de 

vermindering van de gasonttrekking op te volgen; 
« Er op aan te dringen dat de uitslagen van de aangekondigde onderzoeken zo snel mogelijk aan alle 

betrokkenen worden toegezonden; 
« Deze motie te doen toekomen aan het ministerie van EZ, de Tweede Kamer, de provincie Groningen 

en de gemeenteraden van alle Nederlandse gemeenten. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Gemeentebestuur Hellendoorn - FW: motie aardbevingen als gevolg van gaswinning 

Van: "Bosma, R.S." <roebos@loppersum.nl> 
Aan: "Gemeente@delfzijl.nl" <Gemeente@delfzijl.nl>,"'gemeente@demarne.nl'" 

<'gemeente@demarne.nl'>, '"info@denhelder.nľ" <'info@denhelder.nl'>, 
'"info@derondevenen.nľ" <'info@derondevenen.nl'>, '"info@deurne.nľ" 
<'info@deurae.nl'>, '"gemeente@deventer.nľ" <'gemeente@deventer.nl'>, 
'"info@dewaardwerkt.nľ" <'info@dewaardwerkt.nl'>, '"gemeente@dewolden.nľ" 
<'gemeente@dewolden.nl'>," 'gemeente@diemen.nľ" <'gemeente@diemen.nl'>, 
'"info@dinkelland.nl"' <'info@dinkelland.nl'>, '"info@dirksland.nľ" 
<'info@dirksland.nl'>, '"info@doesburg.nľ" <'info@doesburg.nl'>, 
'"gemeente@doetinchem.nľ" <'gemeente@doetinchem.nl'>, '"info@dongen.nľ" 
<'info@dongen.nl'>, '"gemeente@dongeradeel.nľ" <'gemeente@dongeradeel.nl'>, 
'"gemeente@drechterland.nľ" <'gemeente@drechterland.nl'>, '"gemeente@dronten.nľ" 
<'gemeente@dronten.nl'>, '"info@druten.nľ" <'info@druten.nl'>, '"gemeente@duiven.nľ" 
<'gemeente@duiven.nl'>, '"info@echt-susteren.nľ" <'info@echt-susteren.nl'>, 
'"info@edam-volendam.nl"' <'info@edam-volendam.nl'>, '"info@ede.nľ" 
<'info@ede.nl'>, '"info@eemnes.nľ" <'info@eemnes.nl'>, '"algemeen@eemsmond.nľ" 
<'algemeen@eemsmond.nl'>, '"gemeente@eersel.nľ" <'gemeente@eersel.nl'>, 
'"info@eijsden-margraten.nľ" <'info@eijsden-margraten.nl'>, '"gemeente@eindhoven.nľ" 
<'gemeente@eindhoven.nl'>," 'gemeente@elburg.nl'" <'gemeente@elburg.nl'>, 
'"gemeente@emmen.nľ" <'gemeente@emmen.nl'>, '"stadhuis@enkhuizen.nľ" 
<'stadhuis@enkhuizen.nl1>, '"postbus20@enschede.nľ" <'postbus20@enschede.nl'>, 
'"gemeente.epe@epe.nľ" <'gemeente.epe@epe.nl'>, '"gemeente@ermelo.nľ" 
<'gemeente@ermelo.nl'>, '"info@etten-leur.nl"' <'info@etten-leur.nl'>, 
'"info@ferwerderadiel.nľ" <'info@ferwerderadiel.nl'>, '"info@franekeradeel.nl"' 
<'info@franekeradeel.nl'>, '"info@gaasterlan-sleat.nľ" <'info@gaasterlan-sleat.nl'>, 
'"info@geertruidenberg.nľ" <'info@geertruidenberg.nl'>, '"info@geldermalsen.nl'M 

<'info@geldermalsen.nl'>, '"gemeente@geldrop-mierlo.nľ" ^gemeente@geldrop-

mierlo.nl'>, '"gemeente.best@gembest.nl'" <'gemeente.best@gembest.nl'>, 
'"info@gemeente-mill.nľ" <'info@gemeente-mill.nl'>, '"info@gemeente-oldambt.nľ" 
<'info@gemeente-oldambt.nl'>, '"info@gemeente-steenbergen.nľ" ^info@gemeente-

steenbergen.nl'>, '"info@gemeentebeek.nľ" <'info@gemeentebeek.nl'>, 
'"info@gemeenteberkelland.nľ" <'info@gemeenteberkelland.nl'>, 
'"info@gemeentebernisse.nl"' <'info@gemeentebernisse.nl'>, 
'"jvanoosterwijk@drimmelen.nľ" <'jvanoosterwijk@drimmelen.nl'>, 
'"info@gemeentehulst.nľ" <'info@gemeentehulst.nl'>, '"info@gemeentelangedijk.nľ" 
<'info@gemeentelangedijk.nl'>, '"info@gemeentemaasgouw.nľ" 
<'info@gemeentemaasgouw.nl'>, '"postbus@gemeentenoordenveld.nľ" 
<'postbus@gemeentenoordenveld.nl'>, '"info@gemeentesluis.nľ" 
<'info@gemeentesluis.nl'>, '"info@gemeentestein.nľ" <'info@gemeentestein.nl'>, 
'"info@gemeentesudwestfryslan.nľ" <'info@gemeentesudwestfryslan.nl'>, 
'"info@gemeentevlist.nľ" <'info@gemeentevlist.nl'>, '"info@gemeentewesterveld.nľ" 
<'info@gemeentewesterveld.nl'>, '"gemeente@gemert-bakel.nľ" ^gemeente@gemert-

bakel.nl'>, '"info@gemhg.nľ" <'info@gemhg.nl'>,"'postbus@gemwoudenberg.nl'" 
<'postbus@gemwoudenberg.nl'>, '"gemeente@gennep.nľ" <'gemeente@gennep.nl'>, 
'"gemeente@giessenlanden.nľ" <'gemeente@giessenlanden.nl'>, '"info@gilzerijen.nľ" 
<'info@gilzerijen.nl'>, '"gemeentehuis@goedereede.nl"' 
<'gemeentehuis@goedereede.nl'>, '"stadskantoor@goes.nľ" <'stadskantoor@goes.nl'>, 
'"Gemeente@Gorinchem.nľ" <'Gemeente@Gorinchem.nl'>, '"gemeente@gouda.nľ" 
<'gemeente@gouda.nl'>, '"gemeente@graftderijp.nľ" <'gemeente@graftderijp.nl'>, 
'"info@grave.nľ" <'info@grave.nl'>, '"gemeente@groesbeek.nľ" 
<'gemeente@groesbeek.nl'>, '"info@groningen.nľ" <'info@groningen.nl'>, 
'"info@grootegast.nľ" <'info@grootegast.nl'>, '"info@gulpen-wittem.nľ" ^info@gulpen-

wittem.nl'>, '"gemeente@h-i-ambacht.nľ" <'gemeente@h-i-ambacht.nl'>, 
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"'gemeenie@haaksbergen.nl"' <'gemeente@haaksbefgen.nl1>, "'gemeente@haaren.nl'" 
<'gemeente@haaren.nl'>, '"antwoord@haarlem.nľ" <'antwoord@haarlem.nl'>, 
'"post@Haarlemmerliede.nľ" <'post@Haarlemmerliede.nl'>, '"info@haarlemmermeer.nľ" 
<'info@haarlemmermeer.nl'> 

Datum: 6-3-2013 14:35 
Onderwerp: FW: motie aardbevingen als gevolg van gaswinning 
Bijlagen: 2013feb 27MOTIE alle fracties aardbevingen.doc 

Van: Bosma, R.S. 
Verzonden: woensdag 6 maart 2013 14:30 
Onderwerp: motie aardbevingen als gevolg van gaswinning 
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