Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 16 april 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier

mevrouw M. van Beek
mevrouw H. Hoekstra

Gemeentebelangen Eemsmond: de heer H.K. Bouman (tevens demissionair wethouder), de heer
R.R. Eisinga, de heer E. Dijkhuis, mevrouw M.R.G.G. Zuidema-Verweij en de heer A. van Kleef;
SP Eemsmond: mevrouw S.W.G. Herkströter- van Oijen, mevrouw L.M. Visser en de heer
J. Schouten;
CDA Eemsmond: mevrouw A. Spijk- van de Pol, de heer H.G.A. Sienot (tevens demissionair
wethouder) en de heer G.J. van de Wal;
PvdA Eemsmond: de heer A.J. Slagter en mevrouw H.W. Groenewoud;
ChristenUnie Eemsmond: de heer L. Rozema en de heer H. Woltjer;
VVD Eemsmond: de heer L. Westerhuis;
D’66 Eemsmond: de heer P.H. op ’t Holt.
Met kennisgeving afwezig: (demissionair) wethouder de heer J. Dobma
Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening

2
3

besluit
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van
verhindering binnen gekomen van demissionair wethouder
Dobma.
De heer Bouman informeert de raad over de formatie. De
verwachting is dat de coalitie eind van de week rond is en
dat op woensdag 23 april aanstaande de coalitiepartijen
het coalitieakkoord kunnen presenteren aan de raad en het
college geïnstalleerd kan worden.
Vaststelling agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.
Zienswijze ontwerpbesluit Mevrouw Herkströter dient namens de SP een
gaswinning Groningenveld amendement in.
Amendement op raadsbesluit Nummer 03.07.2014
Deel 1
Voorgesteld wordt de zin in het voorstel: (pagina 1,
tweede alinea)
“We eindigen met de constatering dat de huidige
onderzoeken nog onvoldoende inzicht geven in de lokale
effecten op het gebied van maatschappelijke onrust,
veiligheid en de vervolgeffecten op de ruimtelijke
ordening.”
Wordt gewijzigd in de zin:
“We eindigen met de constatering dat de huidige
onderzoeken nog onvoldoende inzicht geven in de lokale
effecten op het gebied van maatschappelijke onrust,
psychische klachten en psychosomatische klachten onder
inwoners en overige betrokkenen, veiligheid en de
vervolgeffecten op de ruimtelijke ordening.”
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Toelichting:
De SP fractie is van mening, dat gebaseerd op de
uitspraken van de heer Aartsen, voorzitter van raad van
bestuur van het UMCG er nader onderzoek plaats dient te
vinden naar de aanwezigheid psychische klachten, de
frequentie van hulpvragen, de aard van de klachten en de
mogelijkheden tot bieden van psychische (na)zorg op maat.
Quote: “Het ziekenhuis krijgt verder duidelijke signalen dat
de aardbevingen zorgen voor stress en angst onder
medewerkers en patiënten. ‘Psychische klachten bij
inwoners van het gebied kunnen zich gaan uiten in fysieke
klachten’, zegt de heer Aartsen.
Deel 2
Verder willen wij toevoegen aan punt 1.4:
In het verleden is gebleken dat bij bijzondere
weersomstandigheden waardoor de vraag naar gas hoger
is, de gasproductie opgeschroefd is. Wij vinden, dat met de
kennis van nu, hiervan geen sprake van kan zijn.
Ondertekend namens de SP fractie Eemsmond
Sandra Herkströter

De heer op 't Holt dient namens D66 een amendement in.
Tegen Amendement op raadsbesluit nummer 03.07.2014
Deel 1
Voorgesteld wordt aan het punt 1.4 Consequenties
gewijzigde productiefilosofie onzeker toe te voegen:
De minister voor te stellen bij een eventuele calamiteit van
grote omvang de gaskraan dicht te draaien. Gezien het
internationaal
recht
kan
een
regering
de
leveringsvoorwaarden in een dergelijk geval onderbreken of
opschorten.
Deel 2
Voorgesteld wordt aan het punt 4. Monumenten toe te
voegen:
Naast het risico van beschadiging van deze monumenten
vraagt de gemeente Eemsmond aandacht voor het
adequaat restaureren van deze panden, op een manier die
de technieken van de tijd waarin ze zijn gebouwd,
rechtdoen. Extra inspanningen zullen geleverd moeten
worden om de kennis en kunde van deze oude technieken
zowel in kwaliteit als in kwantiteit op peil te brengen. (dat
kan bijvoorbeeld in de vorm van passende leer-werk
trajecten)
Namens de fractie D66
Peter op 't Holt
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Op grond van de beraadslagingen besluit de SP het
amendement te wijzigen waarbij deel 2 komt te vervallen:
Amendement op raadsbesluit Nummer 03.07.2014
Voorgesteld wordt de zin in het voorstel: (pagina 1,
tweede alinea)
“We eindigen met de constatering dat de huidige
onderzoeken nog onvoldoende inzicht geven in de lokale
effecten op het gebied van maatschappelijke onrust,
veiligheid en de vervolgeffecten op de ruimtelijke
ordening.”
Wordt gewijzigd in de zin:
“We eindigen met de constatering dat de huidige
onderzoeken nog onvoldoende inzicht geven in de lokale
effecten op het gebied van maatschappelijke onrust,
psychische klachten en psychosomatische klachten onder
inwoners en overige betrokkenen, veiligheid en de
vervolgeffecten op de ruimtelijke ordening.”
Toelichting:
De SP fractie is van mening, dat gebaseerd op de
uitspraken van de heer Aartsen, voorzitter van raad van
bestuur van het UMCG er nader onderzoek plaats dient te
vinden naar de aanwezigheid psychische klachten, de
frequentie van hulpvragen, de aard van de klachten en de
mogelijkheden tot bieden van psychische (na)zorg op maat.
Quote: “Het ziekenhuis krijgt verder duidelijke signalen dat
de aardbevingen zorgen voor stress en angst onder
medewerkers en patiënten. ‘Psychische klachten bij
inwoners van het gebied kunnen zich gaan uiten in fysieke
klachten’, zegt de heer Aartsen.
Ondertekend namens de SP fractie Eemsmond.
Sandra Herkströter

Op grond van de beraadslagingen besluit de heer op 't Holt
het amendement te wijzigen waarbij deel 1 wordt
ingetrokken:
Tegen Amendement op raadsbesluit nummer 03.07.2014
Voorgesteld wordt aan het punt 4. Monumenten toe te
voegen:
Naast het risico van beschadiging van deze monumenten
vraagt de gemeente Eemsmond aandacht voor het
adequaat restaureren van deze panden, op een manier die
de technieken van de tijd waarin ze zijn gebouwd,
rechtdoen. Extra inspanningen zullen geleverd moeten
worden om de kennis en kunde van deze oude technieken
zowel in kwaliteit als in kwantiteit op peil te brengen. (dat
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kan bijvoorbeeld in de vorm van passende leer-werk
trajecten)
Namens de fractie D66
Peter op 't Holt
Het amendement van SP Eemsmond wordt unaniem
aangenomen.
Het gewijzigde amendement van D66 Eemsmond wordt op
grond van de beraadslagingen ingetrokken.

4

Sluiting

Met in achtneming van het aangenomen (gewijzigde)
amendement van de fractie van de SP en de gemaakte
opmerkingen besluit de raad:
- kennis te hebben genomen van de concept zienswijze
op het ontwerpbesluit inzake de gaswinning
Groningenveld;
- in de gelegenheid te zijn gesteld over de concept
zienswijze wensen en bedenkingen ter kennis van het
college te brengen;
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 8 mei 2014.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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