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Vereniging GBB houdt een stoel leeg bij diner met dhr. Rutte!
Draagvlak voor dit etentje ontbreekt bij veel gedupeerden.

Deze lege stoel staat primair symbool voor alle gedupeerde Groningers die helaas geen enkel 
vertrouwen meer hebben in de rijksoverheid, waarvan dhr. Rutte het boegbeeld is. Die 
leden/gedupeerden zien niet het nut om ‘gezellig’ te gaan eten met de belangrijkste 
vertegenwoordiger van die niet meer vertrouwde rijksoverheid. Eerst de problemen echt aanpakken 
en oplossen, dan pas public-relations reisjes maken door ons gebied is veel bij hen gehoord. En een 
etentje met dhr. Rutte  wordt als niet passend gezien.
Secundair staat deze lege stoel symbool voor alle jaren dat onze Minister President zelf functioneel 
schitterde door afwezigheid in het gaswinningsdossier. 

Er zijn gedupeerden, leden van de GBB en niet-leden, die nog wel vertrouwen hebben in de 
rijksoverheid. Het is echter onze indruk, dat dit een sterk afnemend aantal burgers betreft. Het 
bestuur van de GBB acht contacten met vertegenwoordigers van de rijksoverheid wel van belang. 
Vandaar dat die andere stoel wel bezet is door een bestuurslid. 

Dit bestuurslid, dhr.Schorren, zal dhr. Rutte wijzen op de symboliek van die stoel en tenminste ook 
op de volgende punten (als er genoeg tijd is):
- nog steeds volledige afwezigheid van een planmatige vermindering van de gaswinning richting nul, 
- nog steeds het ontbreken van een generieke uitkoopregeling gelijkend op Moerdijkregeling,
- een verstevigingsoperatie die heel ver achterloopt. En de overheid? De overheid laat het gaan,
- nog steeds is de NAM indirect betrokken bij het schade afhandelingsproces. Een schadefonds om 
dit teniet te doen dient er te komen. Maar de rijksoverheid geeft niet thuis, 
- de regio bestaande uit provincie, burgemeesters, de GBB en maatschappelijke groeperingen werken
met de Nationaal Coördinator Groningen hard aan een nieuw schadeprotocol op basis van gedeelde 
uitgangspunten. Het Rijk/ EZ frustreert in de ogen van de GBB de (spoedige) komst van een protocol 
met draagvlak. Wat kan de rol van de MP zijn?

Kortom, de GBB is niet alleen vanuit beleefdheid aanwezig bij het etentje. Maar hoog zijn de 
verwachtingen om iets voor dit gebied te bereiken zeker niet.

Het bestuur GBB


