
Aan: Gekozen vertegenwoordigers aardbevingsgebied en provincie

Van: Bestuur Groninger Bodem Beweging

Datum:   27 januari 2017

Onderwerp: Uitnodiging om gezamenlijk te demonstreren voor : “Onze toekomst! GAS TERUG! “

Geachte gekozen vertegenwoordigers,

Voor  7 februari  2017 is er een fakkeloptocht georganiseerd  met als leus: “ONZE TOEKOMST ! GAS  
TERUG!”.  Aanvang 19.30 uur. Vertrek vanaf de Vismarkt Groningen. http://www.groninger-bodem-
beweging.nl/797-fakkeloptocht-2017

Er is geen kloof tussen de standpunten van verontruste burgers en de politiek over het belangrijkste 
thema in het aardbevingsgebied en dat is “Gas Terug”. Dit blijkt ondermeer uit de overeenkomsten 
tussen  het beroep bij de Raad van State door de Provincie/ Gemeenten en het beroep van de 
Groninger Bodem Beweging e.a.  bij de Raad van State.

Op 8 februari debatteren de lijsttrekkers van de landelijke politieke partijen in Groningen. Er zullen  
weer mooie woorden worden gesproken over de problematiek ten gevolge van de aardgaswinning. 
Het gaat echter om concrete daden. De oorzaak moet worden aangepakt.  Een planmatige aanpak 
om de gaswinning vergaand terug te dringen is noodzakelijk. 
De kloof tussen datgene  wat Economische Zaken  wil winnen en hoeveel gewonnen kan worden om 
Groningen een veilige toekomst te geven, is groot. Daarover zijn verontruste burgers en de regionale 
politici het eens.
Het is tijd dat verontruste burgers en politiek zich daarover gezamenlijk manifesteren. Het bestuur 
van de GBB vindt dat het moment nu is gekomen. Burgemeesters hebben al toegezegd te komen.

Hoe ziet dat eruit? De ‘bevings’ burgemeesters, provinciale bestuurders en Freek  op kop van de 
fakkeloptocht achter een logo vrij  spandoek met de leus: “ONZE TOEKOMST! GAS TERUG!”.   
Waarna de verontruste burgers zich aansluiten. Een verenigd Groningen met een helder doel: een 
toekomst voor Groningen, dus gas terug!
Laten we ons verenigen en kom! U kunt uw komst melden bij: dickkleijer@groninger-bodem-
beweging.nl 

Het Bestuur van de Groninger Bodem Beweging
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