
Begeleidingscommissie Aardbevingsdossier (overdrachtsnotitie 2022)

Bestaat sinds 17 april 2019. Commissie is bedoeld voor de 3 sporen: schade, versterking en 
NPG. Alleen voor het bewaken en aansturen van het proces, niet voor politieke discussie. 5 
raadsleden (GL, PvdA, SP, CU en CDA) waarvan 1 raadslid optreedt als voorzitter 
ondersteund door de griffie. Informatie komt van de programmamanager en 
beleidsmedewerker, evenals de bestuursadviseur van wethouder Vd Schaaf. 

De commissie vergadert elke maand, er wordt door de programmamanager en 
beleidsmedewerker een stand van zaken van de lopende projecten gegeven. De 
commissieleden kunnen vragen stellen en bepalen of er informatie naar de hele raad moet 
ofwel een activiteit (b.v. werkbezoek, dorpsgesprek) moet worden georganiseerd. Zo zijn er 
de afgelopen jaren verschillende activiteiten geweest op initiatief van de 
begeleidingscommissie: 

- november/december 2020: dorpsgesprekken in Ten Boer, Ten Post en Woltersum. Naar 
aanleiding van deze gesprekken zijn er vragen gesteld aan het college door de gezamenlijke 
raadsfracties.

- naar aanleiding van deze vragen heeft het Team Versterken en Vernieuwen een 
informatiesessie aan de raad verzorgd op 31 maart 2021 over wat er allemaal in de 
verschillende dorpen speelt, welke regelingen er zijn, wat de verhouding is met de NCG en 
hoe de communicatie met de bewoners verloopt. 

- 15 september 2021: Werkbezoek aan de 2 aardbevingscoaches in Ten Boer, gecombineerd 
met een bezoek aan Ten Post. 

- 26 oktober 2021: Leergesprek met 13 inwoners van Lellens, samen met betrokken partijen 
als NCG, Bedrijfsbureau BI, de aannemer en de gebiedsregisseur van de gemeente. De hieruit 
voortkomende aanbevelingen/leerpunten zijn meegegeven aan alle betrokkenen. 

Aandachtspunten komende tijd: Lokaal Plan van Aanpak loopt door in 2022 en mogelijk in 
een MJVP (Meerjaren Versterkings Planning). Gevolgen van verhoging van de gaswinning 
voor het versterkingsplan, communicatie naar de bewoners. 

Over het algemeen vinden de leden de begeleidingscommissie zeer nuttig en voortzetting is 
zeker gewenst. Een paar opmerkingen vanuit de commissie:

- De opdracht kan wel wat scherper: met name het wegen van de informatie of de rest 
van de raad dit ook moet weten. 

- Zinvol om (werk)bezoeken te plannen en te evalueren.
- Het betreft een groot en ingewikkeld dossier, het is belangrijk om hierin gezamenlijk 

op te trekken en de raad hier tijdig in mee te nemen.
- Sterkere betrokkenheid bij het beleid van de minister is een aandachtspunt en wens van 

de raad. 
- Voor agendering van bepaalde stukken/onderwerpen is de begeleidingscommissie 

zeker van belang. 
- Oppassen dat je als begeleidingscommissie geen kennisvoorsprong hebt op de raad. 

Daarom is een aanbeveling voor de nieuwe begeleidingscommissie: neem een paar 
ervaren mensen maar ook een paar nieuwe mensen die niet inhoudelijk op de hoogte 
zijn zodat zij deze kennisvoorsprong kunnen signaleren en in de gaten houden. 
Eventueel zou je een roulatiesysteem kunnen hanteren. 



Opmerkingen vanuit de organisatie:
- De begeleidingscommissie is een mooi platform om actuele zaken te melden. Dit 

voorkomt onnodige ruis naar de raad. 
- Een gezamenlijke vuist maken richting Den Haar door raad en college is beter dan 

‘losse flodders’. 
- Afstemming hoe we in gesprek blijven met de bewoners. Voor de dorpsgesprekken zijn 

bewoners uitgenodigd via flyers. De commissie is in dit proces een groot pluspunt 
gebleken. 

Algemeen advies aan het presidium:
Houdt zeker een begeleidingscommissie aardbevingsdossier in stand!
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