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Goedemorgen,

Op verzoek van het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest stuur ik u bijgaand de motie
aordbevingen in het werkgebied von woterschop Noorderzijlvest. Deze motie is op 6 maart jl. in de vergadering van
het algemeen bestuur met algemene stemmen aangenomen.

Vriendelijk verzoek ik u deze motie onder de aandacht te brengen van uw college van b & w en gemeenteraad
respectievelijk het college van gedeputeerde staten en provinciale staten of het dagelijks bestuur en algemeen
bestu u r.

Bij voorbaat hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,

T.c.C. (Tineke) Kramer-Klein
be st u u rs on d e rste u n i n g
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Motie, vreemd aan de orde van tle dag, als bedoeld in artikel2S lid 2 van het Reglement
van Orde voor de vergaderingen en andere rverkzaamheden van het Algelneen Bestuur
van Waterschap Noorderuijlvest
Het Algemeen Bestuul van het Waterschap Noorderzijlvest, in vergadering bijeen op ó maatt
2013,
Gclet op de grote onrust die is ontstaan door de toename van het aantal aardschokken als

gevolg van de gaswinning in deze provincie en de verwachting dat deze in kracht en

intensiteit zullen toenemen. Daalbij rekening houdende met de toenemencle gevoelens van

onveilígheid, de risico's voor lichamelijk letsel en de sterke toename van aantoonbare
materiële schade,

overwegende dat :

¡ de toename in aantal en in kacht van de aardschokken tot nieuwe en onvoorziene

gevolgen kunnen leiden voor de dijken, sluizen, gemalen en persleidingen in ons

beheersgebied

de overheid een gtote verantwoordelijkheid draagt voor de veilìgheid van haar

burgers en hun ieefomgeving

de overheid ook in materiële zin de belangen van haar but'gers dient te beschet'men

maar ook ovenvegende dat :

o de opbrengsten uit gaswinning hebben bijgedragen aan de realisatie van ons huidige

welvaartspeil

de opbrengsten uit gaswinning, zeker in deze complexe economische tijden, een

moeilijk weg te cijferen structurele inkomensbron zijn vool de rijksoverheid

de gaswinning cruciaal is voor de energievoorziening van ons land

er langlopende levelingsverplichtingen met andere landen zijn aangegaan.

Spreel<t uÍt :

. clat er voor de korte termijn onverwijld naar realistische oplossingen moet worden

gezocht om de risico's beheelsbaar te maken

dat el voor de lange termijn onverwijld naar sttucturele oplossingen moet worden

gezocht om de risico's tot een minimum te beperken

dat daarbij de veiligheid van zijn burgers voorop dient te staan

dat de schade aan eigendommen ruimhartig en zonder te veel bureaucratische

procedures dient te worden gecompenseerd
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Velzoekt het Dagelijks Bestuur om:
o Bovenstaande ter kennis te brengen van de Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten,

cle Rijksoverheid, lVaterschap Hunze en Aas en aan Raden en Colleges van de

gemeenten in de provincie Groningen.

. , Samen met de provincie Groningen, Waterschappen en betrokken gemeenten de

zorgen van de bevolking van Gtoningen uit te dragen richtirlg Kabinet en Tweede
Kamer :

Te bevotderen dat onaflrankelijk onderzoek wordt gedaan, bijvoorbeold door het
Instituut STOWA, naar de gevolgen van de gaswinning voor dijklichamen,
watersystemen, sluizen, gemalen en andere kunstwerken in ons beheersgebied
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En gaat over tot de olde van de dag.
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