MOTIE
De Raad van de gemeente Veendam, in vergadering bijeen op maandag 5 maart 2018;
Constaterende dat:






Er binnen de gemeente Veendam diverse mijnbouwactiviteiten plaatsvinden of hebben
gevonden zoals gas- en zoutwinning en gasopslag
Dientengevolge ook een aangepast waterpeilbeheer plaats vindt en heeft gevonden
De effecten van deze gestapelde mijnbouwactiviteiten en het waterpeilbeheer onderwerp
van diverse onderzoeken zijn
Er bij het gemeentelijk meldpunt mijnbouwschade diverse schademeldingen zijn
binnengekomen
De uitwerking van het nieuwe schadeprotocol d.d. 1 februari 2018 nog onduidelijk is voor de
schadetoekenning/afhandeling van schades binnen de gemeente Veendam

Overwegende dat:




Door de NCG tijdens zijn bezoek aan deze raad op 15-6-2017 diverse toezeggingen zijn
gedaan betreffende onderzoek naar mogelijke oorzaken van bovengenoemde schades
De NCG erkent dat zich in Veendam een bijzondere situatie van gestapelde mijnbouw
voordoet
Sommige inwonders van de gemeente Veendam ongerust zijn en recht hebben op
duidelijkheid omtrent de gevolgen van gestapelde mijnbouw en de afhandeling van de
schade dientengevolge

Roept het College op:






De NCG, de heer H. Alders op korte termijn uit te nodigen voor een bezoek aan de raad om
toelichting te geven op de lopende onderzoeken en uitkomsten
Om de NCG te vragen toelichting te geven op de uitwerking van het nieuwe schadeprotocol
voor de gemeente Veendam in het bijzonder
Alles in het werk te stellen om de belangen van de inwoners van de gemeente Veendam zo
goed mogelijk te behartigen op regionaal, provinciaal en landelijk niveau en de raad hierover
periodiek te informeren tijdens een vast terugkerend agendapunt bij de commissie VROM
Alles in het werk te stellen om te komen tot een beter meetnetwerk van zowel tiltmeters als
waterpeilbuizen ten behoeve van een zo goed mogelijke monitoring van de effecten van de
gestapelde mijnbouw en hierover met de verschillende mijnbouwers en het waterschap in
contact te treden ten behoeve van de uitvoering en kosten hiervan

en gaat over tot de orde van de dag.
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