
 

 

Aan het College van Gedeputeerde Staten Groningen 
Postbus 610 
9700 AP  Groningen 

Datum: 2 april, 2018 
Onderwerp: vragen over de (voortgang van de) proef tiltsensoren 

Geacht College,                                                                                                               

Uit de uitnodiging d.d. 15 maart 2018 door de Nationaal Coördinator Groningen 

(NCG) voor de bijeenkomst over tiltsensoren op 28 maart in Appingedam blijkt dat de 

proef tiltsensoren in het aardbevingsgebied 'in de loop van 2018' zal starten en dat 

de proef zal lopen 'tenminste tot eind 2019'. 5 december 2017 ontvingen wij op de 

vraag wanneer een compleet netwerk met tiltmeters zou worden uitgerold als 

antwoord dat dat nog tenminste een jaar zou duren (zolang zou de uitvoering van de 

pilot namelijk minimaal gaan duren). Nu duidelijk is dat de proef tiltsensoren 

tenminste tot eind 2019 zal lopen, zou je kunnen stellen dat, gerekend vanaf begin 

december 2017, enig resultaat van de pilot tenminste twee jaar op zich zal laten 

wachten, dus minimaal een jaar langer dan zich begin december 2017 nog liet 

aanzien. Graag horen we van het College van GS: 

1) of het klopt dat het tot minimaal eind 2019 zal duren voordat we enig resultaat van 
de pilot tegemoet kunnen zien; 
2) of het nu tot maximaal eind 2020 kan gaan duren voordat we enig resultaat van de 
pilot tegemoet kunnen zien; 
3) of het College het in het kader van zijn actieve informatieplicht ook als zijn taak 
ziet om PS op de hoogte te houden van enige verandering in deze planning of welke 
andere planning er rond de plaatsing van tiltmeters ook maar is (en als er een andere 
planning is dan horen we dat natuurlijk graag); 
4) of het College van GS bereid is de NCG te vragen om GS onverwijld op de hoogte 
te brengen van de kosten die in het kader van deze pilot worden gemaakt; 
5) of het College van GS bereid is om de onder 4) genoemde kosten onverwijld met 
PS te delen. 
 
 
In afwachting van uw reactie, 
met vriendelijke groet, 
 

 

Ronald Kaatee, Statenfractie PVV Groningen 


