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‘GB stookt onrust’
(Vervolg voorpagina)
GB wil weten wat het college
vindt van het feit dat er al vijf
bevingen in het Bedumerveld
hebben plaatsgevonden, of
het college contact heeft
gehad met Houtenbos en of
er nog een informatieavond
komt. GB vindt dat het college nooit een vergunning had
mogen afgeven voor de boring in Bedum. Dit verwijt
weerlegde Bakker direct,
want de minister geeft een
vergunning af, niet SodM, en
niet een gemeente. Een gemeente geeft ook geen toestemming voor boringen,
zoals GB vervolgens sugge-

reerde.
Zowel het college als raadspartijen PvdA, CU, CDA en
oppositiepartij Hoiting vinden het betoog van GB een
herhaling van zetten. Alles
wat GB tot nu toe heeft opgevoerd rondom het gasveld in
Bedum kon bovendien snel
worden weerlegd en bleek
gebakken lucht volgens CDAfractievoorzitter Ate
Wijn{#xf02d}
stra. Wijnstra vroeg of het GB
om de inhoud te doen is of
om de aandacht.
Ook burgemeester Henk
Bakker verweet GB-fractievoorzitster Annemarie Heite
dat ze onrust stookt door elke

keer met uitspraken te komen van een hoogleraar of
oud-medewerker. Bakker:
“Daarmee bewijst u het complexe dossier en ook onze
inwoners geen dienst”.
Bakker herhaalde dat het
college zich alleen verhoudt
tot officiële instanties als het
KNMI en het SodM en niet tot
oud-medewerkers.
Ook zei hij opnieuw dat het
college de bezorgdheid van
inwoners begrijpt. En dat ook
het college de uitkomsten
van de onderzoeken van
minister Kamp naar het
Slochterenveld liever vandaag dan morgen heeft. Een
objectief debat voeren over

de maatvoering van gaswinning is precies wat het college doet zegt Bakker, dus
daarin is hij het eens met
Houtenbos. Voor een informatieavond is het college
aangesloten bij een al voorgenomen avond georganiseerd
door Algemeen Plaatselijk
Belang Bedum, op 22 april
om 20.00 uur in het Trefcentrum. De vijf bevingen die in
het Bedumveld hebben
plaatsgevonden zaten allemaal onder de marge van
voelbare bevingen. Sinds hier
in 1977 begonnen werd met
boren en gaswinning zijn er
nog nooit problemen met het
veld geweest.

