
Petitie 'Laat Groningen niet zakken'

Zoals jullie waarschijnlijk weten, heeft Freek de Jonge een 9 puntenplan opgesteld en dat in 
de vorm van een petitie gegoten. Zie de tekst in het kader hieronder. Hij wil daar zoveel 
mogelijk handtekeningen onder om vervolgens in politiek Den Haag een vuist te maken.

Petitie, opgesteld door Freek:

Wij

Nederlanders, en overige gebruikers van Gronings gas, solidair met de gedupeerde 
Groningers.

constateren

 Dat de aardgaswinning in Groningen tot een catastrofe leidt
 Dat verwevenheid van belangen van overheid en bedrijfsleven en leveringsafspraken 

spotten met de veiligheid van de inwoners
 Dat zowel vaststelling als afhandeling van de aardbevingsschade door de NAM van 

de gedupeerde een machteloos, tot eindeloos afwachten gedwongen, slachtoffer 
maakt

 Dat de consequenties van toekomstige bevingen door overheid en bestuurders 
onderschat worden

en verzoeken

 Afbouwplan versneld stoppen gaswinning
 'Generaal pardon' voor alle in behandeling zijn de schades
 Daarna omkering bewijslast in een onafhankelijk schadeproces
 Uitkoopregeling voor iedereen die het gebied wil verlaten
 Scheiding gas en staat
 Herstel gemeenschappelijk overleg
 Gasbaten investeren
 Deltaplan dat Groningen koploper maakt in transitie van economie en 

energievoorziening

 Internationaal kenniscentrum voor milieu in Groningen vestigen.

Het bestuur van de Groninger Bodem Beweging staat sympathiek tegenover deze actie, al had
zij de punten liever wat concreter en duidelijker gezien. De punten zijn in hun algemeenheid 
een goed uitgangspunt om verder te onderhandelen met politiek Den Haag.

Daarbij zullen zeker de eisen van de GBB aan bod komen, daar zorgen wij wel voor. Zie in 
onderstaand kader.



Eisen van de GBB

1. Gaswinning moet via 12 miljard naar nul.
2. Geen winningsplan langer dan 2 jaar.
3. Alle mijnbouwschade ruimhartig erkennen en vergoeden, dus ook schades t.g.v. verzakking,  

inklinking en grondwaterpeil. 
4. Erken en vergoed royaal gaswinningsschades in de buitengebieden
5. Volledig (NAM) onafhankelijke schade afhandeling en versteviging. Experts en contra–  

experts moeten volledig onafhankelijk (ook financieel) van de NAM/CVW opereren en op basis 
van een onafhankelijk vastgesteld schadeprotocol en – handboek.

6. Een algemeen geldende ruimhartige uitkoopregeling.
7. Uitkopen vanwege slopen, onveilig verklaren, te ‘kostbare versteviging’ of onmogelijke 

versteviging van huizen t.g.v. gaswinning moet gebeuren op basis van herbouwwaarde inclusief 
aardbevingsbestendige fundamenten.

8. Behoud van alle monumenten! Geen maximum aan herstel- en verstevigingskosten bij 
monumenten.

9. Waardevermeerderingsregeling moet gelden voor elk huis.
10. Waardeverminderingscompensatie voor elk huis en onafhankelijk vaststellen.

11. Geen enkele verplichte eigen bijdrage bij versteviging en bij schadeherstel.

Kortom, wij zouden iedereen willen adviseren de petitie 'Laat Groningen niet zakken' mede te
ondertekenen. Als daar 50.000 handtekeningen onder komen, is dat een sterk signaal naar Den
Haag.
De petitie is te vinden op: 
https://petities.nl/petitions/laat-groningen-niet-zakken?locale=nl
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