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1. Ter besluitvorming
Beschrijving:
Het AB van de ODG heeft besloten om uit het resultaat over 2015 € 156.000 als bestemmingsreserve
te reserveren voor projecten op het gebied van Externe Veiligheid en Aardbevingen. Het AB heeft met
uitsluiting van anderen de bevoegdheid te besluiten over de besteding van de bestemmingsreserve.
Het nu voorliggende projectplan ziet op de besteding door doelen en projecten met elkaar te
verbinden.
Het winnen van aardgas uit het Groningen-gasveld leidt tot aardbevingen. Deze aardbevingen zullen
de komende jaren blijven voorkomen. Het onderzoek naar seismische activiteit in Groningen is nog
volop in ontwikkeling. Vanuit de verschillende rollen is het openbaar bestuur c.q. bevoegd gezag
betrokken bij de problematiek die de aardbevingen met zich meebrengt.
Het DB van de ODG is zich ervan bewust dat zij als ODG én BRZO RUD een bijzondere positie inneemt.
De diverse bestuurders zijn zich ervan bewust dat zij, naast hun verantwoordelijkheid in het kader van
vergunningverlening, toezicht en handhaving, ook een verantwoordelijkheid hebben in het kader van
de openbare orde en veiligheid. De impact van een aardbeving op (al dan niet BRZO) inrichtingen kan
grote impact hebben op de samenleving.
Om die reden heeft het AB van de ODG besloten om van het positief saldo over 2015 via een
bestemmingsreserve € 156.000 ter beschikking te stellen aan projecten die in relatie staan tot
aardbevingen in het algemeen en aardbevingen en externe veiligheid in het bijzonder. Het betreft
hierbij een breder kader dan alleen BRZO inrichtingen.
Dit projectplan is bedoeld om u, het AB, te laten besluiten over de besteding van de gelden. Met dit
projectplan wordt beoogd de aardbevingsproblematiek in de ODG te borgen en een aantal pilots
mogelijk te maken. Het projectplan heeft een looptijd tot en met 2017.
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