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aanvullende schriftelijke vragen over beperkingen voor lokale 
aannemers in het aardbevingsgebied 

Geachte mevrouw De Graaf, 

Op 13 maart jongstleden heeft u namens de fractie van de Christenunie aanvullende schriftelijke vragen 
gesteld over beperkingen voor lokale aannemers in het aardbevingsgebied. Dit mede naar aanleiding van 
het artikel 'CVW te vaak een te late betaler' in het Dagblad van het Noorden (13 maart jl.). Middels deze brief 
gaan wij in op de door uw fractie gestelde vragen. 

1.Bent u bereid bij de NCG stevig aan te dringen op onderzoek naar de gang van zaken bij het CVW 
en de rechtmatigheid daarvan betreffende de toebedeiing van het werk door het CVW aan de lokale 
aannemers? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Ja, hiertoe zijn wij bereid. Wij zullen hier bij de NCG op aandringen. 

2.Bent u bereid het CVW aan te spreken op het overschrijden van de wettelijke betalingstermijnen, 
danwei bent u bereid er bij de NCG op aan te dringen dat het CVW hierop wordt aangesproken? 

Antwoord: Wij zijn bereid om er bij de NCG op aan te dringen dat hij het CVW aanspreekt op de wettelijke 
verantwoordelijkheden met betrekking tot de betalingstermijn. 

Een afschrift van deze brief hebben wij eveneens verzonden aan de Nationaal Coördinator Groningen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
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