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Schriftelijke vragen over (de voortgang van) de proef 
tiltsensoren 

Geachte heer Kaatee, 

Hierbij beantwoorden wij uw schriftelijke vragen over (de voortgang van) de proef tiltsensoren die u ons in uw 
brief van 2 april jl. heeft gesteld. 

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; 

Antwoord: Wij verwijzen u voor het antwoord op deze vraag naar het antwoord dat wij u op 5 december 2017 
hebben gestuurd. Hier hebben wij aangegeven dat de uitvoering van de pilot tenminste een jaar en maximaal 
twee jaar in beslag zal nemen. 

2} of het nu tot maximaal eind 2020 kan gaan duren voordat we enig resultaat van de pilot tegemoet 
kunnen zien; 

Antwoord : zie het antwoord op vraag 1. 

3) of het College het in het kader van zijn actieve informatiepiicht 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); 

Antwoord: De NCO publiceert ieder kwartaal een voortgangsrapportage. Deze wordt ook ter kennisname aan 
Provinciale Staten gestuurd. Langs deze weg wordt u over de voortgang van de pilot tiltmeters op de hoogte 
gehouden. 

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; 

Antwoord: De kosten die met de pilot gemoeid zijn worden gedragen door de NCG en NAM. Wij zien geen 
noodzaak inzage in de kosten te vragen. Er wordt gewerkt aan de plaatsing van tiltmeters waardoor uitvoering 
wordt gegeven aan de motie uit Provinciale Staten. 
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5; of het College van GS bereid is om de onder 4) genoemde kosten onverwijld met PS te delen. 

Antwoord; zie het antwoord op vraag 4. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

( 
, voorzitter. 

, secretaris. 


