
Agenda
Donderdag 15 februari 16:00 uur
• Openbare vergadering van de Commissie Regionaal Overleg

Groningen Airport Eelde
Locatie: gemeentehuis Tynaarlo
Op de agenda o.a.:
- Jaarverslag en – rekening 2017
- Meldingenrapportage 4e kwartaal 2017
- Update KLM Flight Academy
De complete agenda en de vergaderstukken staan op
www.croeelde.nl.
Dinsdag 20 februari 2018: 20:00 uur

• Raadsvergadering, gemeentehuis Vries
Op de agenda o.a.: 
- Bestemmingsplan Rietwijk Noord – aanpassing ecozone
- Verordening commissie bezwaarschriften gemeente 
Tynaarlo 2018

- Centrumontwikkeling Zuidlaren
De complete agenda vergaderstukken staan op
www.raad.tynaarlo.nl
Woensdag 21 februari: 19.30 uur

• Informatieavond Mindfulness voor mantelzorgers
MFC De Ludinge, Zuidlaren
Meer informatie: www.tynaarlo.nl

Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 14 februari 2018

Spreekuur sociaal raadsvrouw
Met vragen over de ondersteuning die de gemeente voor u regelt
kunt u terecht bij de sociaal raadsvrouw, Jet Grolleman. 
• telefoon: 06-11289290 (op werkdagen); 
• e-mail: sociaalraadsvrouw.tynaarlo@gmail.com

Spreekuur (zonder afspraak): woensdag 10.00 en 11.00 uur:
• eerste woensdag van de maand: Dorpshuis De Pan, Nieuwe Rijks-

weg 4, Vries
• tweede woensdag van de maand: Ons Dorpshuis, Bähler Boer-

malaan 4, Paterswolde
• derde woensdag van de maand: De Ludinge, Ludinge 4, Zuidlaren

Contactinformatie

Bezoekadres:
Gemeentehuis Tynaarlo
Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries
Gemeentewerf/milieustraat
Zuidlaarderweg 33, 9482 TV Tynaarlo
Telefoon: 0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
www.tynaarlo.nl

Openingstijden:
Openingstijden van het gemeentehuis 
en de milieustraat vindt u op www.tynaarlo.nl

Welzijn, ondersteuning en jeugdhulp:
0592 - 266 737

Afspraak maken:
Voor alle gemeentelijke diensten kunt u uitsluitend opafspraak terecht. Voor het afhalen van documentenhoeft u geen afspraak te maken.Een afspraak maken doet u zo:• Via de button “afspraak maken” op www.tynaarlo.nl• Met een telefoontje naar het gemeentehuis• Bij de receptie in het gemeentehuis

Welzijn, ondersteuning en jeugdhulp
Telefoon: 0592 - 266 737 
e-mail: sociaalteam@tynaarlo.nl
Internet: www.tynaarlo.nl
Inloopspreekuur sociale teams: 
dinsdag:    10.00-12.00 uur bij Trias, Nw. Rijksweg 37, Vries
dinsdag:  10.00-12.00 uur in Ons Dorpshuis, B. Boermalaan 4,  Eelde
woensdag:  9.00-12.00 uur in De Ludinge, Ludinge 4, Zuidlaren

maakt het niet meer uit waar je
woont. Bovendien geldt dan ook
de omgekeerde bewijslast. Dat
houdt in dat de schadevergoe-
ding wordt toegekend, tenzij de
NAM kan aantonen dat de aard-
beving niet de oorzaak is van de
schade.

Maar deze afspraken gelden niet
voor aardbevingen die het ge-
volg zijn van gaswinning in
Drenthe. “Zoals bijvoorbeeld de
gasvelden Vries, Zuidlaarderveen
en het Annerveensche Veld.
Recht onder onze voeten,” zegt
Thijsen. “Als onze inwoners hier-
door schade lijden, moeten zij
zelf aantonen dat het door een
aardbeving komt. Het maakt dus
nogal wat uit of je een Drentse of
een Groningse scheur in je muur
hebt. Dat is toch kolder? Het kan
niet waar zijn dat onze rijksover-
heid deze rechtsongelijkheid toe-
staat. Zij moet één lijn trekken
voor de afhandeling van be-
vingsschade door gaswinning.”

3. Waarom een proef voor 
de schade-afhandeling in 
Zuidlaren?
De aardbeving in Zuidlaren van
23 december 2016 kwam door
gaswinning in het veld Anner-
veen. Drentse scheuren dus. De
NAM heeft aangegeven zich te
willen terugtrekken uit de afwik-
keling van de schadegevallen.
Hierover hebben de provincie
Drenthe en de gemeente een ad-
vies uitgebracht aan het ministe-
rie van Economische Zaken. Thij-
sen: “Wij willen dat de schades
sneller worden afgehandeld. Ver-
der moet hier net als in Gronin-
gen omgekeerde bewijslast gel-
den. En ook in Drenthe moet er
een onafhankelijke commissie ko-

Alweer ruim een jaar geleden
werden Zuidlaren en omgeving
opgeschrikt door een aardbeving.
Veel inwoners hebben hierna
schade geconstateerd aan hun
woning. Inmiddels heeft de NAM
de schade laten beoordelen.
Maar er is nog veel onduidelijk-
heid over de afhandeling van de
schade. Verder is sinds vorige
week het nieuwe Groninger scha-
deprotocol voor aardbevings-
schade veelvuldig in het nieuws.
De gemeente krijgt regelmatig
vragen over deze onderwerpen.
De vijf meest gestelde vragen en
antwoorden vindt u hieronder.

1. Wat doet de gemeente 
Tynaarlo?
In de afwikkeling van individu-
ele schadegevallen heeft de ge-
meente geen rol. Hiervoor kun-
nen inwoners terecht bij de
Tijdelijke commissie mijnbouw-
schade Groningen of bij het Lan-
delijk loket mijnbouwschade.
Wat de gemeente wél doet, is
opkomen voor het algemeen be-
lang van haar inwoners. Met als
doel een gelijke afhandeling van
Groningse en Drentse aardbe-
vingsschade. Burgemeester Mar-
cel Thijsen: “Samen met onze
buurgemeenten en de provincie
Drenthe maken we dit onder-
werp in Den Haag bespreekbaar.
En dat lijkt effect te hebben.
Want een proef om de bevings-
schade in Zuidlaren op dezelfde
manier af te handelen als in Gro-
ningen, lijkt steeds dichterbij te
komen.” 

2. Geldt het nieuwe Groninger
schadeprotocol ook voor ons?
Ja én nee. Zolang schade door
een aardbeving het gevolg is van
de gaswinning in Groningen,

Rol van de gemeente in het
aardbevingsdossier

men die over de toekenning van
schadevergoedingen besluit. De
NAM zou zich bij voorbaat aan
de uitspraak van die commissie
moeten verbinden.”

4. Hoe gaat het nu verder?
De proef die de provincie en de
gemeente voorstellen zou de op-
maat moeten zijn naar één lijn
voor de afhandeling van alle be-
vingsschade. Dit advies ligt nu bij
de minister. Hij neemt binnen-
kort een besluit over hoe hij de
schadegevallen in Zuidlaren wil
afhandelen.

Thijsen vindt het principieel on-
juist om verschil te maken in de
manier waarop je bevingsscha-
des afhandelt. “Daarom winnen
we ook juridisch advies in, zodat
we eventueel een proces aan
kunnen spannen tegen de Ne-
derlandse staat, als de minister
besluit om het verschil in afhan-
deling te laten bestaan.”

5. Kan ik zelf iets doen?
Zet uw huis met regelmaat op de
foto. Verzamel bewijs dat er
geen zichtbare schade is aan uw
woning. Dit is geen hard bewijs,
maar het kan u helpen, mocht u
ooit schade oplopen na een
aardbeving.

Heeft u schade en is deze door
de NAM ook toegekend? Dan
zal u nog even geduld moeten
hebben tot de minister een be-
sluit neemt over de verdere scha-
deafwikkeling. Wanneer uw
schade niet is toegekend, of u
het niet eens bent met de con-
clusies uit het onderzoek, dan
kunt u zich natuurlijk ook tot de
rechter wenden.

Zaterdag 17 maart is Tynaarlo’s Energietour. De gemeente Tynaarlo
is voor deze dag op zoek naar inwoners met een (deels) duurzame 
woning die deze willen openstellen voor publiek. Tijdens de tour 
kunnen belangstellenden een kijkje nemen in de opengestelde 
huizen en in gesprek komen met de eigenaren. Ook geven bedrijven 
informatie over de mogelijkheden om woningen te verduurzamen.

Oproep
Heeft u ervaring opgedaan met het duurzamer maken van uw huis?
Verwarmt u uw huis op duurzame wijze, met een warmtepomp, 
pelletkachel of een andere vorm van duurzame verwarming? 
Heeft u geen gasaansluiting meer nodig of woont u volledig 
energieneutraal? Stel dan uw huis open tijdens Tynaarlo ’s 
Energietour, met uw verhaal inspireert u anderen om duurzamer te
wonen!

Aanmelden
Aanmelden kan tot 1 maart bij Geertjan Koers (g.j.koers@home.nl) 
of Jack Merx (jack.merx@zoho.com) van EC Drentse Aa.

De gemeente Tynaarlo organiseert de Energietour in samenwerking
met Energie coöperatie Drentse Aa en het Drents Energieloket. 

Gezocht: deelnemers Tynaarlo’s
Energietour op 17 maart 

noeg voor. Verder gaat de ge-
meente zuinig om met strooi-
zout, vooral omdat het schadelijk
is voor het milieu. 

Hoe?
Het is belangrijk dat het zout al
op de weg ligt voordat het glad
wordt. Er wordt met nat zout ge-
strooid, omdat de dooiwerking
daarmee beter is. Bovendien
waait het zout dan niet weg. De
hoeveelheid zout hangt af van
het type gladheid. Bijvoorbeeld
voor sneeuw is meer zout nodig
dan voor opvriezende wegge-
deelten.

Wanneer?
Op de drie koudste plekken van
de gemeente zijn meetpunten in
de wegen aangebracht: in Zeijen,
Eelde en Zeegse. Zodra op die
plekken de wegdektemperatuur
onder nul zakt en de vochtigheid
hoog is, gaat de gemeente
strooien. 

Als het buiten glad is of wordt,
dan zorgt  de gemeente ervoor
dat de doorgaande wegen en
fietspaden zo goed mogelijk be-
gaanbaar blijven.

Waar strooit de gemeente?
De gemeente zorgt ervoor dat
alle dorpen minimaal via één ge-
strooide route bereikbaar zijn.
Verder strooit de gemeente op
alle doorgaande wegen, fietspa-
den en busroutes. Met buurge-
meenten is afgestemd waar de
een begint en waar de ander op-
houdt. Waar dat handiger uit-
komt, strooien zij soms een stukje
op elkaars grondgebied. Niet alle
gemeenten strooien op hetzelfde
moment, zodat het kan voorko-
men dat een weg maar gedeel-
telijk is gestrooid.
In woonstraten strooit de ge-
meente niet. Strooizout werkt al-
leen als het goed ingereden
wordt en in woonstraten is het
verkeer daar niet intensief ge-

Gladheidsbestrijding 

Wat moet anders in het sociaal beleid van de gemeente? Dat is de
vraag die op dit moment centraal staat in het onderzoek naar het so-
ciaal domein.  Doel van het onderzoek is het nieuwe gemeentebe-
stuur na de gemeenteraadsverkiezingen te helpen goed doordachte
keuzes te maken.

Waar hebben we het dan over? Bijvoorbeeld over steun aan mensen
met een bijstandsuitkering. Over vergroten van de kans voor lang-
durig werkzoekenden op werk. Over hulp aan mensen die zichzelf
thuis niet meer kunnen redden. En over de integratie van nieuwko-
mers in ons land. Om enkele belangrijke voorbeelden te noemen.

Ambtenaren en andere bij het sociaal beleid betrokken mensen heb-
ben al op een rij gezet waarin het beleid van de gemeente op het ‘so-
ciaal domein’  volgens hen zijn doelen niet haalt. En met welke sociale
ontwikkelingen we meer rekening moeten gaan houden (bijvoor-
beeld de vergrijzing).  

Op de website van de gemeente staan  hun conclusies. Zie
www.tynaarlo.nl/sociaaldomein. 

Verbeterpunten
Inmiddels is de hamvraag: wat kan en/of moet anders? Daarvoor heb-
ben de gemeentelijke onderzoekers het sociaal domein bekeken
vanuit drie verschillende levensbeschouwelijke  visies: een sterk indi-
vidualistisch, een sociaal en een collectief. 

Elke visie levert voor het sociaal beleid verbeterpunten op. 
Ook die staan op www.tynaarlo.nl/sociaaldomein. Enkele ideeën: 
• Wacht niet totdat mensen met problemen aanbellen, maar zoek ze

op!
• Geef dorpsraden meer taken en bevoegdheden.
• Zet alles op alles om problematische schulden te voorkómen.

Uw ideeën meer dan welkom!
Inwoners die het niet eens zijn met een of meer van verbeterpunten
of zelf goede ideeën hebben, kunnen mailen naar sociaaldo-
mein@tynaarlo.nl. De onderzoekers nodigen hen daartoe van harte
uit! Het is ook mogelijk te reageren op de Facebookpagina van de ge-
meente.

Hoe kan de gemeente het sociaal
nog beter doen?


