De Marne

Leens, 26 januari 2016

MOTIE vreemd aan de orde van de dag
(artikel 34 Reglement van Orde)

De raad van de gemeente De Marne, in vergadering bijeen 26 januari 2016
Overwegende dat;










De commissie “Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen” heeft in 2013
geadviseerd om ter compensatie van de gaswinning aan de inwoners van negen
gemeenten in het gebied een waardebon voor waardevermeerdering van € 4.000 te
verstrekken voor het energiezuiniger maken van hun panden, ongeacht de schade;
Dit advies kon op een breed politiek- en maatschappelijk draagvlak rekenen, zie
hierbij het akkoord van Huizinge;
In het akkoord “Vertrouwen op Herstel en Herstel van Vertrouwen” is met het
kabinet afgesproken dat voor de jaren 2014 t/m 2018 €125 miljoen beschikbaar
wordt gesteld voor bedoelde waardevermeerderingsregeling;
Na 2018 zouden nieuwe afspraken worden gemaakt voor een vervolg;
De huidige waardevermeerderingsregeling een tijdelijke is voor panden met
schades groter dan € 1000 in afwachting van een definitieve regeling;
Van de regeling veel gebruik wordt gemaakt en inmiddels – terecht - uitgebreid voor
meerdere gemeenten binnen het gaswinningsgebied;
Met deze uitbreiding van gemeenten zijn extra middelen aan het budget
toegevoegd;
De overheid, inclusief het Rijk, eerder hebben toegezegd dat er een definitieve
regeling zou komen die niet slechter zou uitvallen dan de huidige;

Constaterende dat;

De termijn van het akkoord “Vertrouwen op Herstel en Herstel van Vertrouwen” nog
niet is afgelopen;












Desondanks in het definitieve meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator
Groningen al wordt voorgesteld de waardevermeerderingsregeling in zijn geheel op
31 december 2015 te beëindigen;
Een nieuwe regeling wordt voorgesteld waarbij eigenaren, die overlast ondervinden
doordat hun pand moet worden verstrekt of hersteld, een extra vergoeding kunnen
aanvragen voor duurzaamheidsmaatregelen anders dan de huidige regeling;
Afspraken gemaakt in het akkoord “Vertrouwen op Herstel en Herstel van
Vertrouwen” blijkbaar eenzijdig door het kabinet kunnen worden opgezegd;
De regio op dit specifiek onderdeel het meerjarenprogramma terecht niet kunnen
steunen;
Desondanks het kabinet toch heeft besloten de lijn van de NCG op dit onderdeel
van het meerjarenprogramma te steunen;
Er politiek en maatschappelijk veel onvrede is over dit kabinetsbesluit;
De regeling voor mensen met schade aan hun huis geen luxe is, maar een
compensatie voor veel leed.
De regeling hard nodig is omdat het huizen energiezuiniger maakt en
energiebesparing hard nodig om de gaskraan verder dicht te draaien
Aan de argumenten van de waardevermeerderingsregeling sinds 2013 niets is
veranderd;
De regeling om die reden moet worden gecontinueerd en ten goede moet komen
aan alle inwoners van het gaswinningsgebied; alle Groningers gelijk.

Is van mening dat deze regeling in stand moet blijven;
Dringt er bij de Tweede Kamer op aan om alles in het werk te stellen de
waardevermeerderingsregeling in stand te houden voor nu en de toekomst;
Verzoekt het college om deze motie te sturen naar de Tweede Kamer, het Kabinet, de
Nationaal Coördinator, Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en de colleges van B&W
en de gemeenteraden in het aardbevingsgebied en ze in kennis te stellen van het
standpunt van de raad van De Marne.
En gaat over op de orde van de dag.
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