debat gaswinning 7 juni 2018
Geachte leden van de Tweede Kamer,
Minister Wiebes is van plan - met uw instemming - om de versterkingsoperatie,
zoals deze thans wordt uitgevoerd in Groningen, te beëindigen. “Voor de
veiligheid van de Groningers”. (?) Daarbij gaat de gaswinning in 12 jaar naar nul.
Wij hopen dat u zich realiseert dat we nog lang niet van aardbevingen verlost
zijn. Het KNMI heeft reeds laten weten dat een aardbeving met een kracht 5 op
de schaal van Richter voorlopig niet van de baan is. De komende jaren leven we
nog met code rood, en aardbevingen zullen nog lang na afloop van de
gaswinning onze huizen beschadigen.
De heer Alders heeft afscheid genomen van de NCG organisatie omdat hij geen
vertrouwen heeft in de aanpak van de minister, ofwel hiervoor als bestuurder
geen verantwoordelijkheid wil dragen. Wat denkt u dat wij, als Groningers,
hiervan moeten denken? Wij weten het wel. Om ons heen verzakken huizen,
krijgen mensen mentale en fysieke klachten en knaagt toenemende onzekerheid
over de toekomst. Is dit een vorm van onfatsoenlijk bestuur, of is het gewoon
een kwestie van pech? Indertijd een verkeerde keuze gemaakt om in deze
provincie te gaan wonen? Terwijl onze gemeente haar uiterste best doet laat de
centrale overheid het vertrouwen in de politiek tot het nulpunt dalen.
Alle huizen in ons dorp Overschild staan op eenzelfde slechte ondergrond, zijn
op gelijke wijze geïnspecteerd, zijn op gelijke wijze doorgerekend en er is op
gelijke wijze naar bouwkundige oplossingen gezocht om de woningen dusdanig
te verstevigen dat een “near collapse” ons zal moeten behoeden. Deze logische
aanpak wordt door de aanstaande beslissing van de minister ruw verstoord: de
huizen in één straat in ons dorp worden versterkt of zo nodig herbouwd, drie
andere straten worden aan hun lot overgelaten. U begrijpt: afgezien van onze
veiligheid is dit sociaal onbestaanbaar.
Onderstaand plaatje laat zien dat de gaswinning tot in de jaren 1990 geen
problemen opleverde, maar aardbevingen toen op gang kwamen doordat de

druk in de ondergrond afnam. We zitten in het laatste staartje, waarbij nóg
lagere druk nóg meer aardbevingen zullen opleveren. Dat betekent dus niet veel
goeds. Minister Wiebes schuift de problemen naar volgende kabinetten: dán pas
worden de gasopbrengsten aanzienlijk lager, maar ook dán zullen aardbevingen
een probleem blijven.

Hoeveel geduld moeten wij hebben en hoe lang moeten we onder riskante
omstandigheden in reeds verzwakte woningen blijven wonen?
Groningers hebben eerst vertragingstactieken van de NAM moeten verduren.
Vervolgens is drie jaar geleden de overheid middels de NCG ingestapt. Meer dan
honderd ambtenaren hebben aan oplossingen gewerkt, die nu alweer
uitgewerkt lijken te zijn. Moeten we nu nogmaals op de centrale overheid met
een nieuwe truc rekenen? Is het geen tijd dat lokaal bestuur overneemt?
Wij doen een beroep op uw gezond verstand: geld speelt een belangrijke rol in
de beslissing van minister Wiebes, maar staat veiligheid niet voorop? Vol
vertrouwen verkondigt de minister dat door zijn besluit de versterkingsoperatie
vrijwel afgerond kan worden, hij zegt het NCG meerjarenplan op en zal zich
richten op gebouwen met hoog risico. Is onderzoek nog wel nodig, of worden
deze rapporten soms op maat geleverd?
Wij wensen u moed en wijsheid in het debat op donderdag 7 juni 2018. Wij
zitten op de publieke tribune. Met vriendelijke groet,
Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild

