MOTIE VREEMD AAN DE ORDE
(artikel 37 reglement van orde voor de gemeenteraad)

Ingediend door de fracties van CDA, ChristenUnie, D66, Gemeentebelangen, Groen
Links, Leefbaar Tynaarlo, PvdA en VVD
Raadsvergadering d.d. 27 november 2018
Agendapunt: Vreemd aan de orde

De raad van de gemeente Tynaarlo
In vergadering bijeen op 27 november 2018
Constaterende dat:








Minister Wiebes van Economische Zaken besloten heeft dat de NAM tot en met 2028
maximaal 3,5 miljard kuub uit 11 gasvelden in Noord-Drenthe mag halen;
De nieuwe boringen de seismische risico’s die voor Drenthe gelden verhogen;
Het gebied waaruit dit gas gaat worden gehaald in het verleden onderhevig was aan
aardbevingen;
Eerder al bekend werd dat een aantal gasclusters in het Groningenveld niet meer
gebruikt gaat worden (de zogenoemde Loppersumclusters);
Minister Wiebes heeft erkend dat door het winningsbesluit het risico bestaat dat er
'een lichte verhoging' van kans op aardbevingen optreedt in het zuiden van het
gasveld (zijnde regio Groningen en Noord-Drenthe);
Minister Wiebes het onderzoeksbureau TNO heeft gevraagd wat het effect is op het
aantal te versterken gebouwen in Noord-Drenthe en het zuidelijk deel van de
provincie Groningen aangezien hij ervan uit gaat dat er ook in het gasjaar dat nu
loopt schade zal optreden als gevolg van bodembeweging door de gaswinning uit het
Groningenveld.

Overwegende dat:







De aangekondigde gaswinning in de 11 velden in Noord-Drenthe het risico op
aardbevingen erg zal vergroten;
Dit enorme gevolgen kan hebben voor de inwoners van onze gemeente;
Dit grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid en financiële situatie van de
inwoners van onze gemeente;
Er voor dit gebied geen goede regeling is vastgesteld voor het opvangen en
vergoeden van schade door aardbevingen;
We uit moeten gaan van het gelijkheidsbeginsel en erop aandringen dat Drenthe de
zelfde schade regeling moet krijgen als Groningen.
Alle leden van de raad van de gemeente Tynaarlo hierover hun zorgen uitspreken.

Verzoekt het College:
Om samen met alle noordelijke Drentse gemeenten bezwaar te maken bij de Raad van State
tegen de plannen van minister Wiebes om gas te winnen in Noord-Drenthe;

en gaat over tot de orde van de dag.
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