
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum:  7 oktober 2020

Betreft 
O Agendaverzoek

O Raad

Onderwerp:
Voortgang aardbevingsdossier

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:

Diana Feringa (programmamanager), diana.feringa@groningen.nl 050 367 7658

Henk Bakker (beleidsmedewerker, versterking), h.bakker@groningen.nl 050 367 6117

Jilles Hazenberg (beleidsmedewerker, NPG), jilles.hazenberg@groningen.nl 050 367 7126

Marieke Eillert (bestuursadviseur), marieke.eillert@groningen.nl 050 367 8718

Korte samenvatting:

In de begeleidingscommissie aardbevingsdossier is gemeld dat er in oktober een 

voortgangsrapportage komt over de verschillende aspecten van het dossier (schade, versterking, 

dorpsvernieuwing). Deze brief wordt verwacht rond 21 oktober. De commissie heeft aangegeven aan 

het verschijnen daarvan een beeldvormende sessie te willen koppelen waarin de raadsleden worden 

bijgepraat over het dossier en informatieve vragen kunnen stellen. Op basis van die informatie-

uitwisseling kan dan worden bezien of er behoefte is aan een meningsvormende sessie. Daarnaast 

zou deze informatievoorziening input kunnen vormen voor de gesprekken die de 

begeleidingscommissie eind november / begin december in de betrokken dorpen wil organiseren 

met de bewoners.

Vermeld op LTA?
O nee

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Beeldvormend

mailto:diana.feringa@groningen.nl
mailto:marieke.eillert@groningen.nl
mailto:jilles.hazenberg@groningen.nl
mailto:h.bakker@groningen.nl


Voorgeschiedenis

Zie dossier: Aardbevingen-gaswinning-NPG-c-a 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit

De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde 

onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium. 

Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen 

vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van 

burgers of andere betrokkenen.

Tijdens de sessie zal eerst een presentatie worden gegeven, waarna er uitgebreid gelegenheid is tot 

het stellen van (technische / feitelijke) vragen. Voor de sessie zijn op initiatief van de 

begeleidingscommissie ook vertegenwoordigers van de Groninger Bodembeweging en het Groninger 

Gasberaad uitgenodigd. Hen is gevraagd om tijdens presentatie en vragenronde vooral te luisteren, 

en dan tijdens het laatste halfuur kort te reflecteren op wat ze hebben gehoord en gezien, aan te 

geven wat de gemeente Groningen wellicht anders / beter zou kunnen doen, en daarover met de 

aanwezigen in gesprek te gaan.

Nadere informatie

https://versterkenenvernieuwen.groningen.nl/ 

https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/

https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/ 
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