
Wij, gasboorlingen

Geachte leden van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Veiligheid

De Groninger Bodem Beweging, ook wel GBB genoemd, is blij met de berichten uit de media, dat u de 
Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, adviseert om geen instemming te verlenen aan het 
Winningsplan 2016 van de NAM.

Wij zijn zeer verheugd, dat de stem van, onder meer de GBB, en daarmee van de bewoners uit het Groninger 
beving-gebied, wordt gehoord en dat daar gevolg aan wordt gegeven. En mooi, dat de Groninger raden, dus 
Gemeenten én Provincie, in gezamenlijkheid pal achter dit advies staan. Daarmee wint de gemeentelijke en 
provinciale politiek in ieder geval aan vertrouwen.

De GBB is zich er echter wel van bewust, dat het hier gaat om een adviesrecht van lokale overheden. Een 
adviesrecht, dat nog niet in de Mijnbouwwet is opgenomen. Wij hopen dan ook, dat de minister, gezien het 
ferme en niet mis te verstane Groningse advies aan zijn adres, hier niet een move maakt om dit advies 
onvoldoende gemotiveerd ter zijde te schuiven. Met het argument, dat het advies nog niet als formeel 
adviesrecht kan worden gezien, omdat de wetswijziging op dit punt nog aan de Eerste en de Tweede Kamer 
moet worden voorgelegd. Als GBB kijken we nergens meer van op…

De wereldwijd opererende multinational Shell heeft de afgelopen decennia laten zien, dat zij, in het kielzog 
van haar fossiele winning, heel veel ellende heeft veroorzaakt in vele kwetsbare gebieden over de hele 
wereld. Ik heb zo nu en dan het idee, dat wij hedendaagse opvolgers zijn van de ‘inboorlingen’ - hier in de 
definitie van ‘autochtone bewoner van een niet-westers land’. Diverse landen en levens over de hele wereld 
hebben, als wingewest, in het nabije verleden geleden onder Shell’s dominante machtspositie.  
Je zou ons Groningers ‘gasboorlingen’ kunnen noemen: ‘huidige bewoners van een Westers landsdeel, dat 
de Shell als wingewest misbruikt en waar op dit moment de fossiele winning-ellende doorgaat’.
 
En is het dan echt zo? Leven wij in een wingewest? Het woord wingewest is de vertaling van het Latijnse 
woord ‘provincia’, dat ‘veroverd gebied’ betekent. Steeds vaker lijkt het er op, dat de Nederlandse tak van 
Shell, haar regionale afdeling NAM, de scepter zwaait in het door haar veroverde gebied Groningen. En dat 
met medeweten en de hulp van de Rijksoverheid… 

De GBB vat uw advies op als de eerste serieuze zet in het heroveren van onze prachtige provincie: Er gaat 
immers niets boven Groningen!

Als Groninger Bodem Beweging blijven we zeggen, dat de oplossing voor de gasmisère hier in Groningen ligt 
bij de oorzaak: de gaswinning. Die moet significant naar beneden naar een niveau, waarop er geen schade 
meer wordt veroorzaakt.

Vanzelfsprekend moeten de gaswinninggevolgen, die zich voordeden en voordoen, naar tevredenheid van de 
gedupeerden worden opgelost. En we hopen uiteraard, dat ons cultureel erfgoed behouden kan blijven. De 
gevolgkant blijft onverminderd belangrijk. Onthoud: minder winnen, geeft minder compactie, geeft minder 
aardbevingen, geeft minder schade, geeft minder te verstevigen. 

Ik zie een mooie toekomst voor Groningen, waar wollige wolken in weidse wonderschone blauwe luchten 
boven een grasgroene Groningen spelen. Waar weer rust in ruimte gevonden wordt. Waar Stad en Ommeland
elkaar vinden. Waar bedrijvigheid heerst en werk te vinden is. 

Dat het gas van de NAM zou zijn…? Letters op (oud) papier… 

Wanneer we kijken naar de reactie van het Shell management en haar aandeelhouders, die hun winstuitkering
nog steeds boven de Groningers stellen, dan is het in het geheel niet vreemd, dat wij als Groningers ons deel 
opeisen. In feite is het geld, dat wordt verdiend met de gaswinning, ‘geleend geld’. Geleend van ons! 
Laat ons Groningers nu, zeg één procent van het tot nu toe naar bovengehaald gasbaten investeren in onze 
provincie en haar daadwerkelijk maken tot voorbeeld van de vooruitgang: en die is niet fossiel. In onze rust en 
onze ruimte wordt het tijd om de zon, de wind en het water te laten heersen. Voor ons, van ons. Het is tijd om 
ons te bevrijden als wingewest. Tijd om ons te ontdoen van het fossiele juk!

Namens de Groninger Bodem Beweging, dank ik u voor uw aandacht en wens u succes met en in Den Haag. 
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