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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 7 Vooruitkijkend naar de maatregel per 1 oktober dat de 

exploitatiewinst genomen moet worden, wat is het effect 

van die maatregel voor ons als gemeente. 

 

Het is ons niet duidelijk aan welke maatregel hier wordt 

gerefereerd. 

2 7 Wat zijn de consequenties van de beide bijgevoegde 

verkenningen voor het meerjarenperspectief 

 

Er zijn geen directe consequenties voor het 

meerjarenperspectief. De financiële situaties van de 

gemeente worden geduid en vergeleken. Ook worden er 

consequenties geduid van mogelijke besluitvorming in de 

toekomst zoals het wegendossier, winstneming 

grondexploitaties, verhoging rioolheffing etc. Deze 

consequenties worden echter niet eerder verwerkt dan na 

besluitvorming door de gemeenteraad. 

 

3 8 De fractie heeft twijfels over het besluitkarakter van dit 

agendapunt. 

 

(Noot griffie: desgevraagd heeft de fractie als toelichting 

hierop gegeven, dat deze twijfel voortkomt uit het 

ontbreken van een raadsvoorstel bij dit agendapunt). 

 

Het raadsvoorstel iis op 12 juni aan de stukken 

toegevoegd.  

 

 

4 10  Veiligheid: Ligt er een plan klaar in geval van een 

aardbeving ten gevolge van gasonttrekking? Is dit risico 

opgenomen in het actuele calamiteitenplan? 

 

De veiligheidsregio werkt op basis van een risicoprofiel 

waarbij samen met de externe partners de risico’s worden 

afgezet tegen zowel de impact als de waarschijnlijkheid.  

Op 

https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/risicos-

in-de-regio.html is dit risicoprofiel inzichtelijk. Het huidige 

profiel  is echter voor de periode van 2015-2018 en daar 

staat aardbeving ten koste van gasonttrekking niet in.  

https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/risicos-in-de-regio.html
https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/risicos-in-de-regio.html


NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

Momenteel is de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 

echter bezig om samen met de veiligheidsregio Noord-

Holland Noord te kijken naar het risicoprofiel 2019-2022. 

Op het moment dat dit profiel in concept klaar is, zal dit ook 

langs de raad gaan.  

Op basis van dit risicoprofiel komt doorgaans andere 

planvorming tot stand. Momenteel zijn er echter geen 

aparte plannen voor specifiek aardbeving door welke 

oorzaak dan ook. Wel zijn de diensten proces gestuurd, 

zodat zij na een aardbeving  de effecten kunnen 

aanpakken om te zorgen voor een situatie als daarvoor.  

 

 


