
OZB en aardbevingsproblematiek

Vorig jaar stelde het college in aanloop naar de artikel 12 aanvraag voor om de OZB te verhogen tot 
140%. Het CDA was tegen in verband met de aardbevingsschade aan huizen. Er was steun voor het 
standpunt van het CDA. Ook de PVDA steunde het CDA op dit punt. De door het college voorgestelde
verhoging ging niet door.

Nu eist de artikel 12 inspecteur dat de OZB naar 140% gaat want als het financieel zo slecht gaat met 
een gemeente dat het Rijk moet ingrijpen dan vindt het Rijk dat de bevolking moet bloeden. Pijnlijk 
punt is dat onze bevolking al bloedt. En hoe! Door de gaswinning zijn ruim 49% van de huizen in onze
gemeente beschadigd. In die berekening is  de beving van 2,9 op de schaal van Richter van woensdag
5 november nog niet meegenomen. De kans is groot dat  nu meer dan 50% van de huizen beschadigd
zijn. Eigenlijk onvoorstelbaar: de Nederlandse overheid laat een situatie toe waarin telkens weer 
schade wordt toegebracht.

Wat betekent dat voor huizenbezitters? Ze zien zich niet alleen geconfronteerd met een 
waardedaling van hun huis, hun eigendom blijkt ook nog eens moeilijk of niet te verkopen. Nog erger
zijn de gevoelens van onveiligheid: wanneer komt de volgende beving? Hoe sterk zal die zijn? Blijven 
huizen, scholen, verpleeghuizen staan? En de industrie? Houden de dijken het?  In deze gemeente, in
dit aardbevingsgebied, is sprake van aantasting van het woongenot en dat is volgens een advocaat 
van de stichting WAG in strijd met de Rechten van de Mens.

En onder zulke omstandigheden moet de OZB op last van de Rijksoverheid verhoogd worden? We 
nemen de artikel 12 inspecteur niets kwalijk: ze doet haar werk. We rekenen dit het kabinet, met 
name de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën, wel aan. Zij geven blijk van een totaal 
gebrek aan begrip voor de omstandigheden waaronder wij leven. Het ergste is dat het gebrek aan 
begrip ons niet zou moeten verbazen.

Het kabinet stelt  het definitieve gaswinningsbesluit steeds weer uit en dat maakt dat we als 
Nederlandse staatsburgers rechteloos zijn in een rechtsstaat. De gang naar de Raad van State wordt 
ons onmogelijk gemaakt. En dan te bedenken dat het gasbesluit op zich laat wachten omdat er 
onzekerheden zijn over het Eemskanaalcluster. Let wel: het Eemskanaalcluster! Het waterschap 
Noorderzijlvest maakt zich grote zorgen over de Eemskanaalkade. En wat ligt er tegenover het 
Eemskanaalcluster op ons grondgebied? Jawel: de grootste rioolwaterzuiveringsinstallatie van 
Noord-Nederland. Wij maken ons - met Noorderzijlvest- grote zorgen.

De voorgestelde versteviging  van 50.000 huizen in het aardbevingsgebied is een farce, een doekje 
voor het bloeden. De heer Moorlag stelt dat als huizen te zwak zijn de gaswinning terug moet. Wat 
ons betreft kan hij het woordje “als” weglaten. De gaswinning moet zo snel mogelijk terug. Gewoon 
doen wat het SodM na een jaar studie voorschreef: de 5 putten bij Loppersum sluiten en maximaal 
30 miljard kuub gas per jaar winnen!

Een ander onderwerp dat wel in het verlengde ligt. Op de woonbeurs was een stand waar je 
informatie kon krijgen over aardbevingsbestendig bouwen. Heel interessant om van deskundigen te 
horen wat daar allemaal bij komt kijken. De PvdA heeft  tijdens het presidiumoverleg al voorgesteld 
om tijdens een commissievergadering met deskundigen door te praten over dit onderwerp. Uit de 
gesprekken op de woonbeurs werd wel duidelijk dat de gemeente de bewoners die veilig willen 



bouwen  in de weg zit met bestemmingsplannen. Iemand die bijvoorbeeld een bungalow wil bouwen
mag dat niet omdat die bouw niet is toegestaan. Huizen van hout zijn veel beter bestand tegen 
aardbevingen dan huizen van steen, maar het bestemmingsplan zit ook op dit punt in de weg. De 
fractie van de PvdA roept het college op om eens kritisch te kijken naar de mogelijkheden die we nu 
bieden om te bouwen en wat nodig zou zijn om aardbevingsbestendig  bouwen mogelijk te maken. 
Dus: wat is er juridisch mogelijk? We worden graag spoedig op de hoogte gesteld.

En “last but not least” de herindelingsplannen van de provincie. De Raad van deze gemeente heeft 
zich in een motie heel duidelijk uitgesproken: pas als onze financiële problemen zijn opgelost gaan 
we kijken naar een mogelijke herindeling. We hebben de provincie al heel vaak gevraagd om 
financiële ondersteuning, maar tot nu toe is er nog geen cent onze kant opgekomen. Misschien 
verandert er op dat vlak iets nu de provincie de miljoenen uit IJsland weer op de rekening heeft 
staan? We wachten het af. In elk geval mag duidelijk zijn dat wij nog geen reden hebben om de heer 
Moorlag een taart sturen!


