MOTIE vreemd aan de orde van de dag - Bodemdaling

De gemeenteraad van gemeente Emmen bijeen op donderdag 19 december 2019,
constateert,

dat de bodemdaling in met name veen- en kleigebieden in Nederland sneller verloopt
dan tot nu toe was aangenomen. Dat blijkt uit de Bodemdalingskaart Nederland, die
het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatie (NCG)november 2018
heeft gepresenteerd;
dat er verschillende oorzaken kunnen zijn voor deze bodemdaling en het een zeer
complexe materie die nu al de gevolgen laat zien bijvoorbeeld:
• inwoners m.b.t. onveilig voelen, stressklachten, vertrouwen in proces en
overheid,
• onveilige situaties bij huizen i.v.m. gaslekken, breuken in riolering en elektra
en instortgevaar;
• de complexiteit t.a.v. het regelen van schadeherstel en aansprakelijkheidskwesties;
• gemeenten m.b.t. bijvoorbeeld ruimtelijk beleid, funderingseisen bij vergunningen maar ook geven van duidelijke informatie en vooral samenwerkingen
aangaan met andere overheidsinstanties of partijen;
• het spanningsveld tussen diverse partijen inzake verantwoordelijkheid maar
ook bijvoorbeeld economische belangen t.o.v. ecologische belangen;

constateert eveneens,

dat men concludeert in het onderzoek van het Planbureau voor de leefomgeving
(PBL) "Dalende bodems, stijgende kosten" dat de decentrale overheid aan zet is. De
waterschappen, provincies en gemeenten hebben een belangrijke rol om in samenwerking met andere partijen het gebied waar dit speelt toekomstbestendig te maken;
dat er in de regio Emmen zich steeds meer huishoudens melden met schade aan hun
huizen door bodemdaling;

constateert

nadrukkelijk,

dat in de gemeente Emmen al een levensgevaarlijke, onveilige situatie is ontstaan ten
aanzien van een gaslek en prioritering van dit thema derhalve noodzakelijk is en
voorlopig blijft;
dat onveilige of onveilig ervaren situaties bij inwoners reeds zorgen voor
stressklachten;

verzoekt het college van burgemeester

& wethouders

in samenspraak met de betrokken waterschappen

in onze gemeente en de provincie

een concreet en actueel plan van aanpak samen te (blijven) stellen;
samen met bovenstaande partijen blijvend informatie

en kennis te delen - en het

actualiseren daarvan - richting de inwoners met betrekking tot bodemdaling,
alsmede het adviseren over dossiervorming;
naast de websitepagina

over bodemdaling het gemeentelijke

uit te breiden met het thema 'bodemdaling,

digitale meldformulier

om daarmee te voorkomen

dat

inwoners het gevoel houden c.q. ondervinden van 'het kastje-naar-de-muur';
in samenspraak met provincie en waterschappen
optimaliseren
doorverwijzing

en de regisseren, bijvoorbeeld
naar de websitepagina

het proces van melden blijvend te

via de websites met daarbij een

van gemeente Emmen;

inwoners (blijvend) proactief te betrekken bij het onderzoeksproces;
de gemeenteraad proactief maandelijks, en wanneer daartoe aanleiding is vaker, te
informeren over de voortgang;

en gaat over tot de orde van de dag.
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