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Collegebrief: Gespreksagenda Aardbevingsregio en Rijk
Bijlage: Gespreksagenda Regio en Rijk april 2022
Bijlage: Aanbiedingsbrief gespreksagenda Provincie Groningen aan Ministerie
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Korte samenvatting:
Op woensdag 6 april heeft een bestuurlijk gesprek plaatsgevonden tussen de regiobestuurders,
maatschappelijke organisaties en staatssecretaris Vijlbrief over het gasdossier.
Direct na zijn aantreden in januari heeft staatssecretaris Vijlbrief een bezoek gebracht aan
Groningen. Er hebben gesprekken plaatsgevonden waarbij regiobestuurders en maatschappelijke
organisaties de problemen in Groningen naar voren hebben gebracht. De staatssecretaris heeft
aangegeven dat hij graag inzichtelijk wil hebben waar het precies vast loopt en waar hij maatregelen
kan nemen om problemen op te lossen. Hij is ervan doordrongen dat alleen daden het vertrouwen in
de overheid van de inwoners van Groningen kan herstellen. De regiobestuurders hebben daarom een
gespreksagenda opgesteld. De rode draad van de gespreksagenda is samen te vatten in de volgende
punten:
-

Ruimte geven aan de uitvoering in mandaat en middelen, zowel bij NCG, IMG als gemeenten
Het overbruggen van verschillen (en daarvoor dus ook financiële en juridische ruimte geven)
Stoppen met de juridische en procedurele benadering van vraagstukken
Aanpak van de funderingsproblematiek

Wijze van behandeling
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op
het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering.
Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het
college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde

lijn. De voorzitter kan tot besluit van deze sessie, ten behoeve van agendering in de volgende
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.
Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. Er wordt wel gebruik gemaakt van
spreektijden. De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 4 á 5 minuten, exclusief
interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid van meerdere insprekers, de
spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van
toepassing)
Politiek beladen onderwerp.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/02-Programma-2-Leefomgeving-en-Veiligheid/
deelprogramma-Veiligheid-algemeen-bestuurlijk/Aardbevingsproblematiek

