Schriftelijke vragen Raadsfractie CDA-Westerveld op grond van Artikel 36 Regeling van
orde voor de vergadering van de gemeenteraad:
Datum: 25 maart 2019
Onderwerp: Status meetnetwerk gasvelden.
Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 25 juni 2018 heeft de CDA-fractie de motie
vreemd aan de orde: “Plaatsing trillingsensoren” ingediend. Deze motie werd door de volledige
raad gesteund.
Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2019 op 30 oktober 2018 dienden het
CDA, ondersteund door PvdA en VVD, het amendement in op de programmabegroting 2019
met de titel: “Meetnetwerk rond gasvelden”. Door het aanleggen van een meetnetwerk,
bestaande uit onder andere voldoende tiltmeters, is de gemeente immers in staat de inwoners
te ondersteunen in het geval van schade die veroorzaakt is door gaswinning. In het
amendement is aangegeven dat de raad de voorkeur heeft voor samenwerking met de
buurgemeenten, maar dat dit niet betekent dat zonder buurgemeenten geen meetnetwerk moet
worden aangelegd. Dit amendement werd unaniem aangenomen.
Tijdens de informatieavond van 15 maart 2019 in Vledderveen, georganiseerd door de stichting
GasDrOvF, waren veel verontruste burgers aanwezig waren die in belangrijke mate op dit punt
het vertrouwen in de gemeente kwijt zijn. Tijdens de discussie werd nadrukkelijk gesteld dat de
gemeente Westerveld, respectievelijk de verantwoordelijk wethouder, noch een van de andere
gemeenten waarmee samenwerking mogelijk zou zijn, tot dat moment nog geen enkele keer
contact heeft opgenomen met de leverancier van eerder genoemde tiltmeters.
Nu inmiddels 9 maanden zijn verstreken na de door de volledige raad aangenomen motie en
bijna vijf maanden na het aanvaarden van het bovengenoemde amendement, zijn er dus nog
geen concrete stappen zichtbaar om te komen tot de gewenste snelle plaatsing van tiltmeters.
Om die reden heeft het CDA de behoefte het college opnieuw op te roepen om vaart te maken
met de uitvoering van motie en amendement.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Kent en herkent het college de grote zorgen van de inwoners van Westerveld inzake
gaswinning en kan het college zich voorstellen dat het uitblijven van acties
buitengewoon demotiverend en slecht is voor het vertrouwen in de politiek
respectievelijk in de gemeente?
2. Erkent het college dat de uitvoering van de motie en het amendement een
onacceptabele vertraging opgelopen heeft?
3. Wat is de reden dat het college nog geen uitvoering heeft gegeven aan de eerder
genoemde motie noch aan het amendement?
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4. De CDA-fractie verwacht voor 1 juli 2019 een voorstel tot plaatsing en financiering van
een meetnetwerk met tiltmeters voorgelegd wordt met, maar als het niet anders kan
zonder dat daaraan de buurgemeenten meewerken. Kan het college dit toezeggen?

Namens de raadsfractie van CDA-Westerveld,
Adri van der Weyde en Gerjo Ballast
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