
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Instellen begeleidingscommissie Aardbevingsdossier    
Steller/telnr.  Spier       

Registratienummer  654460-2022 

Classificatie   Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk      

Portefeuillehouder  n.v.t.    
Langetermijn agenda 
(LTA) Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 
I. de begeleidingscommissie Aardbevingsdossier in te stellen; 
II. in de begeleidingscommissie Aardbevingsdossier te benoemen Justine Jones (GroenLinks), 

Jimmy Dijk (SP), Peter Rebergen (CU), Etkin Armut (CDA) en Rita Pestman (PvdA). 
  

   
 
 Samenvatting     

Binnen het aardbevingsdossier spelen verschillende processen (schade-afhandeling, versterking, 
NPG en recent, de parlementaire enquete aardgaswinning Groningen), waarbij verschillende 
partijen betrokken zijn. Dit maakt het lastig om het overzicht te bewaren. Op diverse onderdelen 
heerst ook tijdsdruk. De raad heeft aangegeven het belangrijk te vinden nadrukkelijk betrokken te 
worden. Ook is afstemming met andere betrokkenen (regioraden, Staten) van belang. Om deze 
processen te stroomlijnen wordt voorgesteld een begeleidingscommissie Aardbevingsdossier in te 
stellen. 

Vervolg voorgesteld raadsbesluit 
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Aanleiding en doel    

Binnen het aardbevingsdossier spelen verschillende processen (schade-afhandeling, versterking 
NPG, de parlementaire enquete aardgaswinning Groningen), waarbij verschillende partijen 
betrokken zijn. Dit maakt het lastig het overzicht te bewaren. Op diverse onderdelen heerst ook 
tijdsdruk. De raad heeft aangegeven het belangrijk te vinden nadrukkelijk betrokken te worden. 
Ook is afstemming met andere betrokkenen (regioraden, Staten) van belang. 
In het presidium van oktober 2022 is bepaald dat het de voorkeur heeft betrokkenheid te 
organiseren door middel van het instellen van een begeleidingscommissie. Deze commissie wordt 
op regelmatige basis geïnformeerd over de stand van zaken en bespreekt op welke wijze 
informatie met de raad gedeeld en besproken zou moeten worden. Ook , hoe de afstemming met 
derden te zoeken. 
Doel van deze tijdelijke begeleidingscommissie is om de raad met adviezen te ondersteunen  en te 
zorgen dat deze op tijd over de juiste informatie kan beschikken. De raad grip heeft en houdt op 
het dossier. De commissie zal daartoe steeds een afweging maken. Verder zal de commissie 
werkbezoeken afleggen en deze evalueren. De commissie zoekt naar manieren sterker betrokken 
te zijn bij het beleid van het kabinet. De commissie draagt zorg voor actieve agendering bij de raad 
van ter zaken doende stukken en onderwerpen. De commissie is alert op het creëren van  eigen 
kennisvoorsprong op de raad en stemt haar acties regelmatig af met de ambtelijke organisatie. 
 
Kader     

Gemeentewet art. 84 
  

 
Financiële consequenties        

Vooralsnog lijkt het niet nodig aan deze commissie budget ter beschikking te stellen. 
 


