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schriftelijke vragen inzake aardbevingsbestendigheid van 
scholen in aardbevingsgebied 

Geachte mevrouw Voerman, 

In uw brief van 3 september 2015 stelt u ons een aantal vragen over een aantal 
schoolgebouwen in Noord Groningen in relatie tot de aardbevingen. Onderstaand 
treft u de antwoorden op uw vragen aan. 

Vraag 1 
Is de gedeputeerde het met de Partij voor de Dieren eens dat de overheid op 
grond van het voorzorgsprincipe te allen tijde voor de maximale veiligheid van haar 
burgers moet kiezen? 

Antwoord 
Wij onderschrijven dat wij in het gaswinningsdossier moeten streven naar de 
maximale veiligheid voor onze burgers. 

Vraag 2 
Vinden GS, dat de keuze van de gemeente Bedum de veiligheid van de genoemde 
schoolkinderen voldoende borgt en zo ja, waarop baseert u dat? Zo nee, is er iets 
wat u daartegen kan en wilt doen? 

Antwoord 
De zorg voor onderwijs is een gemeentelijke taak. Het is niet onze rol om de 
veiligheid van (school)gebouwen te beoordelen. Het is aan de gemeente Bedum 
om, in overleg met de Nationaal Coördinator, over de huisvesting van de school 
afspraken te maken met de NAM. De Nationaal Coördinator heeft zich inmiddels 
vergewist van de situatie rond de scholen in Bedum. De door de gemeente 
ingezette lijn kan rekenen op instemming en steun van de Nationaal Coördinator. 

Vraag 3 
Zijn GS bereid om samen met de gemeente Bedum en wellicht in overleg met de 
Nationaal Coördinator te kijken naar het bouwen van aardbevingsbestendige 
noodlokalen voor alle 900 kinderen? Zo ja, op welke (korte) termijn? Zo nee, 
waarom niet? 
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Antwoord 
Het is de taak van de Nationaal Coördinator Groningen om in samenspraak met 
gemeenten, provincie, Rijk, maatschappelijke organisaties en burgers te komen tot 
een meerjarenplan voor een kansrijk en aardbevingsbestendig Groningen. In dit 
plan zal de versterkingsopgave en in het verlengde daarvan de eventuele 
noodzakelijke tijdelijke huisvesting, een prominente rol spelen. Via het door de 
Nationaal Coördinator Groningen voorgestelde proces leveren wij als provincie 
hierin onze bijdrage. Vanwege genoemde urgentie wordt hieraan met hoge 
snelheid gewerkt. 

Vraag 4 
Zijn GS op de hoogte van andere scholen in het aardbevingsgebied, die onveilig 
zijn voor de kinderen en waar kinderen nog wel gewoon naar school gaan? Zo ja, 
zijn GS bereid om ook hier in overleg met de betreffende gemeente een 
noodgebouw op korte termijn te faciliteren? Indien nee, waarom niet? 

Antwoord 
Zie onze antwoorden op de vragen 2 en 3. 

Vraag 5 
Wordt er met de NAM overlegd over financiering van schoolgebouwen? Zo nee, 
bent u bereid om, samen met de betrokken gemeenten, met de NAM afspraken te 
maken over financiering en het in gang zetten van werkzaamheden zodat op zo 
kort mogelijke termijn alle kinderen in veilige schoolgebouwen les krijgen? 

Antwoord 
Zie ons antwoord op vraag 3. 

Vraag 6 
Is de veiligheid van schoolgebouwen expliciet onderdeel van het overleg met het 
ministerie, onder andere door het aanpassen van het Bouwbesluit aan de hoogste 
veiligheidsnormen? Zo nee, wilt u hier zo spoedig mogelijk met het ministerie over 
in gesprek treden? 

Antwoord 
Zie ons antwoord op vraag 3. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


