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Ten G
eleide

M
et deze rapportage beantw

oorden w
ij de vraag of een over-

legtafel, w
aaraan bew

oners, overheden en m
aatschappelijke in-

stellingen plaatsnem
en, een bijdrage kan leveren aan het herstel 

van vertrouw
en van de inw

oners van het aardbevingsgebied in 
N

oordoost  G
roningen.  W

ij denken dat dat kan, om
dat ook veel 

bew
oners en betrokken instanties daarvan overtuigd zijn, m

aar 
vanzelf zal dat niet gaan.

Veel inw
oners voelen zich onjuist voorgelicht en in de afw

ikke-
ling van schade vaak ook niet correct behandeld. Z

e zijn veelal 
ten diepste m

et het gebied verbonden en verw
achten van de 

overheden en de N
A

M
 dat zij daar veilig kunnen w

onen, w
erken 

en leven. In die verw
achting zijn zij nog allerm

inst gerustgesteld. 
M

aar er zijn ook hoopvolle reacties.  Velen hopen dat m
et het 

rapport van de C
om

m
issie duurzam

e toekom
st N

oordoost 
G

roningen (com
m

issie M
eijer) nu eindelijk erkenning kom

t, niet 
alleen voor de noodzaak tot herstel van schade en voor preven-
tie, m

aar ook voor investeringen in het gebied, die w
eer per-

spectief bieden. D
e com

m
issie M

eijer heeft hiervoor een pakket 
aan m

aatregelen voorgesteld, gericht op veiligheid en toekom
st-

zekerheid, kw
aliteit van de w

oon- en leefom
geving en duurzaam

 
econom

isch perspectief. 

Velen zien in een gestructureerd overleg van alle betrokkenen 
een kans nieuw

e verhoudingen op te bouw
en. D

at vraagt m
eer 

dan de financiële ruim
te w

aar de com
m

issie terecht voor pleit. 

H
et vraagt ook een investering in een andere w

ijze van bestu-
ren. Een aanpak w

aarin het proces van overleg aan de tafel con-
sequenties krijgt voor het beleid van de betrokken instanties. 
N

ieuw
 vertrouw

en m
oet in dat proces verdiend w

orden. 

M
et het rapport van de com

m
issie M

eijer als richtinggevend ka-
der en de overlegtafel als een nieuw

e vorm
 van sam

enw
erken 

ontstaan kansen om
 het geschonden vertrouw

en te herstellen 
en voor het gebied w

eer nieuw
 perspectief te bieden. H

et kan en 
m

ag niet zo zijn dat ons land als geheel profiteert van de lusten 
van de aardgasopbrengsten en de lasten eenzijdig terecht kom

en 
bij de m

ensen, die in het w
inningsgebied w

onen. H
et vraagt om

 
een nieuw

e w
ijze van w

erken. Een beetje com
m

itm
ent is daarbij 

niet voldoende. 

In de afrondende fase van onze opdracht hebben het kabinet, 
de provincie, betrokken gem

eenten en de N
A

M
 een akkoord 

op hoofdlijnen bereikt. H
et is verheugend om

 te constateren 
dat in het akkoord een w

ezenlijke taak w
ordt toebedeeld aan 

de dialoogtafel.

 
 

 
 

              Pieter van G
eel

Jacques W
allage
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1. O
pdracht

N
aar aanleiding van de aardbeving op 16 augustus 2012 in 

H
uizinge laat de  m

inister van Econom
ische Z

aken een aantal 
(technische) onderzoeken verrichten ter voorbereiding op een 
nieuw

 te nem
en gasw

inningsbesluit in januari 2014. In aanvulling 
daarop heeft het provinciaal bestuur van G

roningen de C
om

-
m

issie duurzam
e toekom

st N
oordoost G

roningen (hierna: de 
com

m
issie M

eijer) geïnstalleerd om
 te adviseren over de toe-

kom
st van het gebied. D

e com
m

issie M
eijer heeft in haar eind-

advies (novem
ber 2013) aangegeven dat er sprake is van een 

grote onbalans tussen de lusten en de lasten van de aardgas-
w

inning. In het advies van de com
m

issie heeft het herstel van 
vertrouw

en tussen enerzijds de inw
oners van het gebied en an-

derzijds N
A

M
 en het R

ijk een cruciale plek gekregen.

In het rapport van de com
m

issie M
eijer w

orden 
drie program

m
alijnen uitgew

erkt: 
1. Veiligheid en toekom

stzekerheid individuele bew
oners 

    en ondernem
ers; 

2. K
w

aliteit van de w
oon- en leefom

geving; 
3. D

uurzaam
 econom

isch perspectief voor de regio. 

D
aarnaast w

ordt aandacht besteed aan w
at w

ordt genoem
d 

N
ieuw

e verhoudingen tussen overheid en sam
enleving. In dit 

onderdeel van hun advies gaat het over het oprichten van een 
dialoogtafel.

In het rapport van de com
m

issie w
ordt over de dialoogtafel 

onder m
eer het volgende geschreven:

D
e dialoogtafel zoals de com

m
issie voorstelt, is een ontm

oetingsplek 
waar de verschillende belangen en invalshoeken in balans kunnen w

or-
den gebracht. D

at gebeurt onder m
eer op basis van gedeelde inform

atie 
en kennis en gezam

enlijk geform
uleerde onderzoeken. D

e tafel brengt 
breed gedragen adviezen uit aan de m

inister en/of N
AM

, en m
onitort de 

uitvoering van afspraken.

D
e dialoogtafel zoals hier bedoeld, is een verplichtend instrum

ent. D
eel-

nem
ers verbinden zich aan doel en w

erkw
ijze, en leggen dat in een con-

venant vast. D
it betekent dat vooraf het speelveld w

ordt gedefinieerd en 
dat deelnem

ers zich daaraan binden.

In het licht van het voorgaande hebben G
edeputeerde Staten 

van G
roningen ons gevraagd om

 een advies uit te brengen over 
de inrichting van de dialoogtafel en de w

ijze w
aarop dit het 

beste kan w
orden ingevuld. Voordat w

ij daar verder op ingaan, 
schetsen w

e eerst kort de achtergrond van de situatie w
aarin 

het gebied verkeert.

A
chtergrond

D
e aardgasw

inning in G
roningen heeft sinds de jaren 60 van de vorige 

eeuw
 een gew

eldige im
pact gehad op de N

ederlandse w
elvaart. 

Zo is bijvoorbeeld in 2012 m
eer dan 14 m

iljard euro bijgeschreven op de 
nationale rekening en de verwachting is dat de w

inning van het G
roningse 



8 gas nog ongeveer 50 jaar door kan gaan. In 2013 zal de N
AM

 de groot-
ste hoeveelheid gas w

innen sinds 40 jaar.

D
e opbrengsten voor het gebied zijn echter zeer beperkt. Aardgasw

in-
ning is een arbeidsextensieve activiteit, wat ertoe heeft geleid dat er ver-
houdingsgew

ijs w
einig directe (en indirecte)  w

erkgelegenheid door de 
w

inning in het gebied zelf terecht is gekom
en. D

e identificatie van de 
inw

oners m
et aardgasw

inning is daardoor m
aar beperkt aanw

ezig, dit in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Lim

burg en Rotterdam
, waar respectievelijk 

de kolenm
ijnen en de havens veel directe en indirecte w

erkgelegenheid 
opleveren. D

e (negatieve) effecten van deze activiteiten op de leefom
-

geving zijn daar veel m
eer geaccepteerd en onderdeel van het dagelijks 

leven gew
orden.

In het w
inningsgebied N

oordoost G
roningen ligt dat heel anders. H

et ligt 
voor de hand dat de w

inning van delfstoffen een nationale aangelegen-
heid is. D

at was zo bij de w
inning van kolen in Lim

burg en dat geldt 
ook voor de aardgasw

inning. H
et is een politieke keus gew

eest om
 de 

revenuen niet regionaal te laten neerslaan. D
e voordelen voor N

oordoost 
G

roningen zijn er dus niet en het w
ordt in toenem

ende m
ate pijnlijk 

duidelijk dat de risico's van de w
inning erg eenzijdig terecht kom

en bij de 
inw

oners en de bedrijven. 

H
oew

el er al snel sprake was van bodem
daling en sinds 1986 ook van 

(lichte) aardbevingen, nem
en deze de laatste jaren fors in aantal toe en 

ook de toenem
ende zwaarte van de aardbevingen leidt tot grote zorg.

N
iet voor niets heeft het Staatstoezicht op de M

ijnen (SodM
) aan de bel 

getrokken en in een brief van 22 januari 2013 aan de m
inister duidelijk 

gem
aakt dat de risico's van de w

inning groot zijn (kans op zware aard-
bevingen als direct gevolg van de gasw

inning) en dat de aardgasproductie 
zou m

oeten w
orden teruggebracht.

In ons advies gaan w
e niet in op de ontw

ikkelingen die het directe gevolg 
zijn gew

eest van de SodM
-brief. D

eze brief heeft (nog) niet geleid tot 
verm

indering van de gasproductie. In tegendeel: in 2013 is de aardgas-
productie groter dan in de voorgaande jaren. In januari 2014 kom

t de 
m

inister m
et een nieuw

 w
inningsbesluit voor het G

roningse gas en het is 
van belang dat hierin een nieuw

e balans tussen de voor- en nadelen van 
de aardgasw

inning tot uitdrukking w
ordt gebracht. 

O
ndertussen is de onzekerheid in het gebied toegenom

en. Bew
oners heb-

ben grote zorg over hun eigen veiligheid en hun econom
ische toekom

st. 
H

et ongenoegen over de w
ijze waarop het rijk en de N

AM
 com

m
uniceren 

en handelen is groot en neem
t toe. D

at stapelt zich op het beeld dat m
en 

door de jaren heen niet eerlijk is voorgelicht over de veiligheidsrisico’s. D
e 

zorg en ongerustheid van de bew
oners ontw

ikkelt zich steeds m
eer naar 

wantrouw
en in en verzet tegen de overheid, daar het gevoel is ontstaan 

dat een essentiële basistaak, nam
elijk het bieden van bescherm

ing van 
lijf en goed van burgers, ondergeschikt w

ordt gem
aakt aan het nationale 

financieel-econom
ische belang van aardgasw

inning.
D

e afgelopen decennia is er bij de N
AM

 en het rijk nauw
elijks aandacht 

gew
eest voor de risico's van de aardgasw

inning. N
atuurlijk, er was en is 

sprake van bodem
daling en daar is een voorziening voor getroffen, m

aar 
voor de rest zijn de negatieve gevolgen ernstig onderschat, ontkend en 
gebagatelliseerd. Er was lange tijd geen erkenning voor diegenen die w

el 
op deze risico's w

ezen.
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D
e aardbeving in H

uizinge in de zom
er van 2012 m

et een kracht van 3,6 
op de schaal van Richter heeft ook een schok in het bew

ustzijn betekend 
voor veel bestuurders. In com

binatie m
et de eerder genoem

de brief van 
de SodM

 is het besef ontstaan dat er een nieuw
e start gem

aakt m
oet 

w
orden. 

O
p 7 novem

ber 2013 hebben w
ij de opdracht gekregen om

 als 
kw

artierm
akers "de overlegtafel uit te w

erken in doelstellingen, 
them

a's, speelveld, sam
enstelling, w

erkw
ijze, financiering (incl. afspra-

ken m
et financiers) en organisatievorm

. 
D

it gebeurt in sam
enspraak m

et belanghebbenden als bew
oners

(organisaties), ondernem
ers(organisaties), bestuurders, provincie, 

rijksoverheid en N
AM

. H
et voorstel m

oet uiterlijk 1 februari gereed 
zijn."
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2. A
anpak

W
ij zijn m

et deze opdracht enthousiast aan de slag gegaan, om
-

dat w
ij van m

ening zijn dat een andere, vernieuw
ende w

ijze van 
om

gaan m
et bew

oners en bedrijven door de overheid een w
e-

zenlijke bijdrage kan leveren aan het herstel van vertrouw
en. Een 

belangrijke vraag die hieraan vooraf m
oet gaan, is of de inw

oners 
en de bedrijven in het gebied dit zelf ook zo zien. In onze aanpak 
van dit advies hebben w

e daarom
 ook gepeild of er draagvlak is 

voor de dialoogtafel bij de direct betrokkenen.

D
e door ons gekozen aanpak kent een viertal stappen, nam

elijk:
1. D

efiniëren van uitgangspunten;
2. G

esprekken m
et direct betrokkenen;

3. Leren van de Tafel van A
lders;

4. A
nalyse en voorstel dialoogtafel.

H
ierna zullen w

e op deze afzonderlijke punten ingaan.

2.1 D
efiniëren van uitgangspunten

H
et is van belang dat de uitgangspunten bij de start van de op-

dracht duidelijk zijn en dat die in de gesprekken m
et de direct 

betrokkenen duidelijk w
orden gecom

m
uniceerd. In onze op-

dracht hebben w
e drie uitgangspunten vooraf gedefinieerd. U

it 
de door ons gevoerde gesprekken m

et betrokkenen is gebleken 
dat er kritische succesfactoren zijn, w

aarm
ee terdege rekening 

m
oet w

orden gehouden w
il de tafel een succes w

orden. D
e uit-

gangspunten vooraf zullen w
e hierna kort beschrijven.

H
et advies van de com

m
issie M

eijer is een richtinggevend kader 
H

et rapport van de com
m

issie als geheel is het kader voor de 
gesprekken die w

e m
et verschillende personen en organisaties 

zijn aangegaan. D
at betekent dat de volle om

vang van de pro-
gram

m
alijnen uit het rapport van de com

m
issie aan de dialoog-

tafel w
ordt besproken. Een nieuw

e start zou ernstig w
orden be-

lem
m

erd als in het rapport selectief zou w
orden gew

inkeld. H
et 

advies w
ordt onder de bevolking en in de publieke opinie breed 

onderschreven. H
et rapport w

ordt ervaren als herkenning en 
erkenning van de problem

atiek en w
ordt gezien als een “keur-

m
erk” voor een goede aanpak van de problem

en.

N
ieuw

e verhoudingen
W

e gaan ervan uit dat de tafel leidt tot nieuw
e onderlinge ver-

houdingen. In de klassieke aanpak neem
t de overheid besluiten, 



12 die w
orden gepubliceerd en vervolgens kan de om

geving daar 
op reageren m

et ziensw
ijzen en bezw

aren. D
e dialoogtafel staat 

een geheel nieuw
e aanpak voor. H

ierbij hebben w
e gebruik ge-

m
aakt van adviezen van de R

aad voor het openbaar bestuur en 
de W

etenschappelijke R
aad voor het R

egeringsbeleid. 

In het rapport "Vertrouw
en op dem

ocratie" (Raad voor het openbaar 
bestuur, 2010) w

ordt de term
 verbonden verticaal bestuur gehanteerd. 

H
ierm

ee w
ordt het belang aangegeven dat het verticaal georganiseerde 

openbaar bestuur w
eer deel m

oet w
orden van de horizontaal georgani-

seerde sam
enleving. D

at betekent dat het bestuur bijdragen levert aan 
door de sam

enleving aangedragen oplossingen in plaats van deze op-
lossingen in de w

eg te staan. N
aar onze overtuiging is er vanuit deze 

benadering een goede kans dat de dialoogtafel een succes w
ordt, m

aar 
dat vereist dat de (bestuurlijke) partijen aan tafel (N

AM
 en overheden) 

ervoor open staan en ernaar handelen.

H
et W

RR-rapport "Evenw
ichtskunst" (2011) gaat in op het om

gaan m
et 

risico's. M
en onderscheidt daarbij goede en kwade kansen en bepleit dat 

deze goede en kwade kansen zichtbaar voor de bevolking tegen elkaar 
w

orden afgew
ogen. G

econstateerd kan w
orden dat de afw

eging van goe-
de en kwade kansen in het gasw

inning-aardbeving dossier ontvlochten 
zijn geraakt. M

et de dialoogtafel ligt er een goede m
ogelijkheid om

 deze 
historisch gegroeide onbalans te herstellen.

D
e nieuw

e aanpak betekent dat aan de voorkant van besluitvor-
m

ingsprocessen de dialoogtafel een betekenisvolle rol krijgt. In 
deze benadering blijft de form

ele verantw
oordelijkheid voor het 

gasw
inningsbesluit bij de m

inister, m
aar het proces in de aan-

loop naar zo’n besluit zou er in de nieuw
e situatie anders uit 

hebben gezien. Bew
oners en bedrijven w

orden betrokken bij de 
planontw

ikkeling en de voorgenom
en besluiten. O

ok voor de 
andere gesprekspartners aan de tafel geldt: overeenstem

m
ing 

aan de tafel (consensus) is niet vrijblijvend, de deelnem
ers aan de 

tafel verplichten zich de resultaten in eigen kring te verdedigen. 
Voor gem

eenten en provincie geldt hetzelfde. O
ok zij m

oeten 
binnen de gegroeide w

erkw
ijze ruim

te m
aken om

 het proces 
aan de tafel betekenis te geven. D

e horizontaal georganiseerde 
sam

enleving w
ordt zo verbonden m

et het verticale bestuur.

Veiligheidswaarborgen gasw
inning

H
et ligt voor de hand dat in het nieuw

e gasw
inningsbesluit w

aar-
borgen voor de veiligheid w

orden opgenom
en en hoe dit w

ordt 
gem

onitord. H
et is in onze ogen vanzelfsprekend dat dit onder-

w
erp w

ordt aan de dialoogtafel.

2.2 G
esprekken m

et betrokkenen
W

e hebben m
et een groot aantal organisaties en belanghebben-

den gesproken. Z
onder deze verkenning is het niet m

ogelijk om
 

een goed advies over de dialoogtafel te geven. In de gesprekken 
is allereerst ingegaan op de vraag of m

en het nut van een dia-
loogtafel inziet. Vervolgens is ingezoom

d op verschillende andere 
vragen, zoals de them

a's die aan de tafel besproken m
oeten w

or-
den, hoe de vertegenw

oordiging tot stand kom
t en m

et w
elk 

m
andaat m

en er zit ten opzichte van de achterban, w
elke positie 

m
en inneem

t aan de tafel, etc.
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W
e hebben vooraf geen vastom

lijnde agenda voor de gesprek-
ken gem

aakt en veel ruim
te gelaten voor de eigen inbreng van 

de gesprekspartners. D
e gesprekken zijn vertrouw

elijk gew
eest. 

D
e gesprekken hebben ons veel input gegeven over de verw

ach-
tingen die m

en heeft en w
aaraan voldaan m

oet w
orden om

 de 
tafel tot een succes te m

aken. W
ij zijn onze gesprekspartners 

zeer erkentelijk voor de open w
ijze w

aarop zij ons te w
oord 

hebben gestaan.

In bijlage 2 w
ordt een overzicht gegeven van de personen w

aar-
m

ee w
e hebben gesproken.

2.3 Leren van de Tafel van A
lders

In het rapport van de com
m

issie M
eijer w

ordt de tafel van A
l-

ders als een goed voorbeeld genoem
d voor de dialoogtafel in 

N
oordoost G

roningen. D
e Tafel van A

lders is een overlegtafel, 
die de problem

atiek rond Schiphol behandelt. W
e hebben m

et 
de naam

gever van de Tafel, H
ans A

lders, gesproken en van hem
 

veel w
aardevolle adviezen gekregen.

Bij Schiphol w
as sprake van een grote onbalans tussen de eco-

nom
ische ontw

ikkeling van de luchthaven en de m
ilieugevolgen 

daarvan. D
at leidde in de regio tot een groot w

antrouw
en tus-

sen sector luchtvaart/overheid enerzijds en de bew
oners ander-

zijds. M
et de positieve ervaring van de M

aasvlakte-ontw
ikkeling, 

w
aar de “om

gevingspartijen” een plek hebben gekregen in het 
besluitvorm

ingsproces, heeft m
en dit doorgetrokken naar de 

verdere ontw
ikkeling van Schiphol door daar een overlegtafel 

op te zetten. In de aanpak is gekozen voor een stap-voor-stap-
m

ethode, w
aarbij in de eerste fase een paar urgente knelpunten 

zijn opgelost. D
aarna kw

am
en de m

eer fundam
entele lange-ter-

m
ijnvragen aan bod.

U
naniem

e adviezen van de tafel w
aren niet vrijblijvend en de 

adviezen w
erden onverkort door het rijk overgenom

en. Voor 
de uitvoering van de besluiten w

as de tafel ook verantw
oorde-

lijk, evenals voor het oplossen van uitvoeringsproblem
en. Verder 

had de tafel een eigen budget voor het laten uitvoeren van se-
cond opinions en w

as er experim
enteerruim

te gecreëerd voor 
schrijnende situaties. D

it heeft goed gew
erkt en een belangrijke 

bijdrage geleverd aan het herstel van vertrouw
en bij de om

-
w

onenden van Schiphol. U
iteindelijk is er een aanpak gekom

en 
w

aar de doorontw
ikkeling van Schiphol in com

binatie m
et een 

nieuw
 geluidsstelsel m

ogelijk w
erd (m

eer balans tussen econo-
m

ie en m
ilieu).

2.4 A
nalyse en voorstel dialoogtafel

D
e uitkom

sten van de verschillende gesprekken hebben w
e 

naast elkaar gelegd en daarin de grootste gem
ene deler gezocht. 

D
aar w

aar sprake is van tegenstrijdige inzichten hebben w
e 

onze eigen afw
egingen gem

aakt.

D
elen van het conceptadvies hebben w

e ter verificatie bij een 
aantal organisaties teruggelegd voor een reactie, vanuit de ge-
dachte dat dit advies zo breed m

ogelijk m
oet w

orden gedragen.
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3. A
nalyse

U
it de gesprekken die w

e hebben gevoerd, is ons gebleken dat 
het rapport van de com

m
issie M

eijer in de regio breed w
ordt 

om
arm

d. O
ok de N

A
M

 is positief over de hoofdlijnen en over 
veel onderdelen van het rapport van de com

m
issie, al identifi-

ceert m
en zich m

et som
m

ige voorstellen m
eer dan m

et andere. 
D

e m
inister heeft over het rapport van de com

m
issie tijdens het 

sam
enstellen van dit advies nog geen oordeel gegeven, al heeft 

ook hij erkend dat er bij een nieuw
 w

inningsbesluit m
aatregelen 

m
oeten volgen om

 in w
oningen en w

oonom
geving te investe-

ren. In de periode dat w
ij de interview

s hebben gehouden w
as 

er nog geen sprake van een overleg tussen het kabinet en de 
regio over een m

ogelijk akkoord inzake de voorstellen van de 
com

m
issie M

eijer.

H
ierna zullen w

e aangeven w
at de verschillende (groepen van) 

organisaties ons hebben gem
eld over nut en noodzaak van de 

dialoogtafel. W
e onderscheiden daarbij de kerngroep burge-

m
eesters en dijkgraaf, de Veiligheidsregio, de lokale organisaties, 

adviesorganisaties, M
inisterie van Econom

ische Z
aken, N

A
M

 en 
de provincie G

roningen.

Vervolgens vertalen w
e dit naar kritische succesfactoren voor 

de dialoogtafel.

3.1 K
erngroep burgem

eesters en dijkgraaf
Er is een kerngroep geform

eerd, w
aarin de burgem

eesters van 
Eem

sm
ond en Loppersum

 deelnem
en, om

dat hun gem
eenten 

het m
eest getroffen zijn, de burgem

eester van D
elfzijl als be-

stuurlijk vertegenw
oordiger van de Veiligheidsregio en de dijk-

graaf van het w
aterschap N

oorderzijlvest m
ede nam

ens het w
a-

terschap H
unze en A

a’s.

D
e burgem

eesters en dijkgraaf vertegenw
oordigen in directe zin 

hun burgers/ingezetenen en kom
en op voor hun belangen. Tege-

lijkertijd verw
acht de rijksoverheid van hen dat ze hun bestuur-

lijke rol invullen en loyaal besluiten van het rijk uitvoeren. In het 
geval van de gasw

inning en de problem
atiek van de aardbevingen 

is er voor deze groep sprake van een dilem
m

a, om
dat het huidi-

ge gasw
inningsbesluit van het rijk naar hun oordeel conflicteert 

m
et de veiligheid van de inw

oners. D
e burgem

eesters hebben 
aangegeven dat het voor hen van groot belang is dat burgers 
w

eer vertrouw
en kunnen hebben in de toekom

st, w
aarbij hun  

veiligheid gegarandeerd hoort te zijn. 

Er w
ordt door de kerngroep een groot belang aan de dialoogta-

fel toegekend, m
its de m

onitoring van de gasw
inning ("hand aan 

de kraan") en het brede spectrum
 van het rapport van de com

-
m

issie M
eijer onderdeel w

ordt van de agenda. Veiligheid m
oet 

op plaats één staan en kan niet w
orden afgekocht. Verder w

ordt 
aangegeven dat N

A
M

 en EZ
 de dialoogtafel een ruim

 com
m

it-
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ent m

oeten geven en dat de afspraken die w
orden gem

aakt 
niet vrijblijvend zijn. A

andacht w
ordt gevraagd voor het duidelijk 

scheiden van belangen en verantw
oordelijken aan de tafel.

D
e onzekerheid bij de bew

oners is groot en er is sprake van 
een groot w

antrouw
en richting rijk en N

A
M

. H
oe belangrijk re-

presentatieve dem
ocratie ook is, juist vanw

ege dat w
antrouw

en 
m

oet deze aan de dialoogtafel w
orden aangevuld m

et vorm
en 

van directe vertegenw
oordiging.

3.2 Veiligheidsregio
A

lle gem
eenten in de provincie G

roningen m
aken deel uit van 

de Veiligheidsregio G
roningen, dus ook de gem

eenten in het 
aardbevingsgebied. D

e kerngroep heeft nadrukkelijk om
 aan-

dacht voor de veiligheidsrisico’s gevraagd.  D
e Veiligheidsregio 

is zeer doordrongen van de gevaren van een zw
are aardbeving 

en heeft een ram
penbestrijdingsplan in voorbereiding. M

en heeft 
echter vastgesteld dat de specifieke kennis over aardbevingen 
en de gevaren daarvan onvoldoende aanw

ezig zijn. D
it vraagt 

een grote investering in het opbouw
en van kennis en m

en heeft 
hiervoor ondersteuning bij het rijk gevraagd. W

ij hebben m
et 

verbazing kennisgenom
en van het feit, dat de m

inister van Veilig-
heid en Justitie een extra bijdrage voor het opbouw

en van deze 
kennis heeft afgew

ezen. 

3.3 Lokale organisaties
M

et deze categorie bedoelen w
e alle partijen en groeperingen 

die een directe binding hebben m
et het gebied of belanghebben-

de in het gebied zijn. D
it is dus het brede palet van bew

oners-
organisaties, dorpsverenigingen, w

oningstichtingen, landbouw
-

sector, natuur- en m
ilieuorganisatie, cultuur-historische sector 

en vertegenw
oordiging van het M

K
B en industriële bedrijven. 

D
it kunnen w

e doen, om
dat over het geheel genom

en het nut 
van de dialoogtafel door deze partijen w

ordt ingezien en m
en 

daaraan w
il m

eew
erken. Een enkele groepering vorm

t hierop 
een uitzondering. Z

o stelt Schokkend G
roningen zich principieel 

op het standpunt dat de functies w
onen en w

innen van aardgas 
niet m

eer sam
en gaan. O

m
 die reden zien zij geen rol voor een 

dialoogtafel. D
it respecteren w

ij uiteraard.

H
oew

el er een groot draagvlak is voor het idee van een dia-
loogtafel, is dit bepaald geen onvoorw

aardelijke instem
m

ing. H
et 

spreekw
oord "vertrouw

en kom
t te voet en gaat te paard" is hier 

zeker van toepassing. In de verschillende gesprekken hebben w
e 

gem
erkt, dat er een groot w

antrouw
en is richting rijk en N

A
M

, 
die naar het oordeel van de direct betrokkenen te lang de ri-
sico's van aardgasw

inning hebben ontkend en gebagatelliseerd. 
H

et terugw
innen van vertrouw

en is niet een kw
estie van "even" 

een dialoogtafel instellen en dan denken dat het w
el goed kom

t. 
D

it gaat alleen lukken als de N
A

M
 en het rijk daadw

erkelijk 
laten zien dat ze het serieus m

enen m
et zo'n dialoogtafel. “Een 

beetje com
m

itm
ent" is niet genoeg. D

it betekent dat de tafel de 
urgente onderw

erpen m
oet behandelen en op voorhand bepaal-
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de them
a's niet uit de w

eg m
oet gaan. In de gesprekken w

erden 
opm

erkingen gem
aakt als: het m

oet geen praatclub w
orden, het 

m
oet w

el ergens over gaan, N
A

M
 en EZ

 m
oeten bereid zijn 

hierin te investeren en de afspraken aan de tafel m
ogen niet vrij-

blijvend zijn. Verder gaf m
en aan dat, w

aar m
ogelijk, de dialoogta-

fel zou m
oeten aansluiten bij al in gang gezette ontw

ikkelingen, 
zoals bijvoorbeeld het W

oon- en Leefbaarheidsplan Eem
sdelta.

Een nuancering w
at betreft het beeld over de N

A
M

 is hier op 
zijn plaats. W

e hebben gem
erkt dat er bij de N

A
M

 nadrukkelijk 
sprake is van de w

il om
 het in de toekom

st anders te gaan doen 
en te w

illen breken m
et het verleden. Een aantal organisaties 

heeft ons aangegeven dat de ervaringen m
et de N

A
M

 de laat-
ste tijd positiever zijn, bijvoorbeeld w

at betreft de w
ijze w

aar-
op schade e.d. w

ordt afgehandeld. Tegelijkertijd zien w
e ook dat 

desondanks de N
A

M
 m

oeite heeft om
 de grote aantallen scha-

declaim
s af te handelen. D

at de schadeafhandeling valt onder de 
verantw

oordelijkheid van de N
A

M
 stuit, zo is ons gebleken, op 

veel w
eerstand. Er w

ordt m
et kracht voor gepleit de partij, die 

de schade m
oet vergoeden niet degene te laten zijn die vaststelt 

w
elke schade m

oet w
orden vergoed. D

atzelfde geldt voor de 
verantw

oordelijkheid voor het feitelijke herstel. 

3.4 A
dviesorganisaties

M
et deze groep doelen w

e op het Staatstoezicht op de M
ijnen, 

de Technische C
om

m
issie Bodem

bew
eging en de N

oordelijke 
O

ntw
ikkelingsm

aatschappij (N
O

M
). D

aarnaast hebben w
e ge-

sproken m
et Vereniging Eigen H

uis, die m
eer een belangenorga-

nisatie dan een adviesorganisatie is. Behalve de hier benoem
de 

organisaties zijn er natuurlijk m
eer organisaties, die beschikken 

over relevante kennis voor de dialoogtafel (bijvoorbeeld onder-
w

ijs- en onderzoeksinstellingen, zoals R
ijksuniversiteit G

ronin-
gen en H

anzehogeschool).

D
e organisaties w

aarm
ee w

e hebben gesproken zien het belang 
van de dialoogtafel in, m

aar m
en w

il geen partij zijn in de (poli-
tieke) discussies die aan de tafel gevoerd m

oeten w
orden. M

aar 
de bereidheid om

 adviezen te geven en kennis in te brengen, 
bijvoorbeeld als het gaat om

 contra expertise op door de N
A

M
 

aangeleverde technische voorstellen, is beslist aanw
ezig.  W

ij 
achten dat zeer belangrijk. H

et kennism
onopolie van de N

A
M

 
is één van de factoren die het w

antrouw
en heeft versterkt. D

e 
beschikbare technische kennis van onafhankelijke organisaties 
kunnen soelaas bieden in het doorbreken van dit m

onopolie.

3.5 M
inisterie van E

conom
ische Z

aken (E
Z

)
O

p 13 novem
ber 2013 heeft m

inister K
am

p een brief aan de 
Tw

eede K
am

er gestuurd m
et als onderw

erp "O
pdracht breed 

onderzoek schaliegas in N
ederland". U

it deze brief citeren w
ij 

de volgende passage:

R
egionale im

pact:
5. Ik heb verder het voornem

en om
 een m

odel op te zetten om
 de eventu-

ele w
inning van schaliegas voor de regio in voldoende m

ate m
et com

pen-
serende m

aatregelen gepaard te laten gaan. D
it m

odel zal tegelijkertijd 
m

et de ontw
erp-structuurvisie aan u w

orden toegestuurd.
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pact heb ik als apart punt benoem

d om
dat ik het van groot 

belang acht om
 de om

geving bij het gehele proces te betrekken. In elke 
fase naar de totstandkom

ing van de structuurvisie zullen bestuurders, in-
w

oners en andere stakeholders volop w
orden betrokken. In aanloop naar 

een notitie reikw
ijdte en detailniveau voor het planM

ER zal deze dialoog 
m

et de om
geving verder w

orden uitgew
erkt.

W
ij gaan ervan uit dat dit uitgangspunt de m

aatstaf w
ordt voor 

N
ederland als geheel. D

at betekent dat de uitw
erking van de 

dialoogtafel in N
oordoost G

roningen goed past in het beleid van 
het m

inisterie. T
ijdens de gesprekken m

et EZ
 w

as er nog geen 
overeenstem

m
ing bereikt over de benodigde financiële ruim

te 
voor de uitvoering van de voorstellen van de com

m
issie M

eijer. 
Vanuit de betekenis van het overlegproces zou de redenering 
m

oeten zijn dat -gegeven de om
vang van de aardgasopbreng-

sten- voor program
m

a’s w
aarover aan de tafel overeenstem

m
ing 

w
ordt bereikt op voorhand geen financiële blokkades behoren 

te bestaan. H
et gaat echter niet alleen om

 geld, m
aar ook om

 de 
bereidheid om

 in het proces van de tafel te investeren, dat w
il 

zeggen dat de vorm
geving van de m

aatregelen niet top-dow
n 

vanuit D
en H

aag w
orden gedicteerd.

3.6 N
A

M
In onze gesprekken m

et de N
A

M
 is gebleken dat ze hun verant-

w
oordelijkheid (w

illen) nem
en en van plan zijn verder te gaan 

op de ingeslagen w
eg en hun m

aatschappelijke verantw
oorde-

lijkheid verder zullen vorm
geven en uitbreiden in de kom

ende 
tijd.  W

ij beschouw
en dit als een goed signaal.

D
e N

A
M

 (h)erkent de verschillende program
m

alijnen uit het 
rapport van de C

om
m

issie en ondersteunt ook dat er zichtbare 
actie nodig is zow

el op ‘huis’-, ‘buurt’- als regioniveau. D
e N

A
M

 
heeft het afgelopen jaar intensief contact gehad m

et vele par-
tijen, organisaties en bew

oners in de regio. O
p basis van deze 

gesprekken heeft N
A

M
 zelf ook een beeld gekregen van w

at 
de prioriteiten zijn voor de verschillende bew

oners(groepen) 
in de regio. D

e N
A

M
 heeft dat vertaald naar een voorstel voor 

regioversterking dat m
et het w

inningsplan publiek gem
aakt zal 

w
orden eind januari. D

e adviezen van de com
m

issie M
eijer heb-

ben daarin volgens de N
A

M
 zw

aar m
eegew

ogen. A
lhoew

el de 
hoofdthem

a’s in het plan van de N
A

M
 vergelijkbaar zijn, is de 

prioritering enigszins anders. D
e hoofdlijn van de com

m
issie 

M
eijer w

ordt door de N
A

M
 feitelijk dus onderschreven. 

Belangrijke onderw
erpen die de N

A
M

 graag aan de tafel w
il 

bespreken zijn:
• H

uis: afhandeling schade en uitrol versterkingsprogram
m

a;
• G

as: verdere m
onitoring en studieprogram

m
a gerelateerd aan 

  bevingen in het G
roninger gasveld;

• R
egio: het verder versterken van de regio door optim

aal de 
  kansen die de regio biedt te benutten.

D
e N

A
M

 accepteert de beoogde procesgang: consensus aan de 
tafel over de inhoud betekent de bereidheid om

 dit te financie-
ren, conform

 de gedachte van de com
m

issie.
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3.7 P
rovincie G

roningen
D

e provincie om
arm

t voluit de adviezen van de com
m

issie 
M

eijer en is m
et het R

ijk in de slag om
 overeenstem

m
ing te 

bereiken over het pakket aan m
aatregelen zoals de com

m
issie 

heeft voorgesteld. H
et idee van de dialoogtafel w

ordt door de 
provincie zeer ondersteund. Bij de uitw

erking heeft m
en aan-

dacht gevraagd voor het feit dat er m
eerdere program

m
a's 

zijn op het gebied van econom
ische ontw

ikkeling, leefbaarheid, 
krim

p e.d. H
et w

ordt nodig geacht dat de sam
enhang w

ordt ge-
zocht tussen enerzijds de voorstellen van de com

m
issie M

eijer 
en anderzijds de overige stim

uleringsprogram
m

a's op provinci-
aal en noordelijk niveau. Voorkom

en m
oet w

orden dat "w
ielen 

opnieuw
 w

orden uitgevonden".  Initiatieven en program
m

a's die 
in dit verband zijn genoem

d, zijn:
• W

oon- en Leefbaarheidsplan Eem
sdelta;

• R
esearch and Innovation Strategy for Sm

art 
  Specialisation (R

IS);
• Project D

roge Voeten.

W
oon- en Leefbaarheidsplan Eem

sdelta
D

it plan is m
et veel partijen in de regio tot stand gebracht en 

haakt vooral in op het them
a K

rim
p w

aar het gebied m
ee te 

m
aken heeft. H

et is w
ijs om

 de hier opgedane ervaringen en 
ideeën via de tafel te vertalen naar het gehele aardbevingsgebied.

Research and Innovation Strategy (RIS)
In deze strategie w

erkt de provincie G
roningen al sam

en m
et de 

andere noordelijke provincies. D
eze sam

enw
erking heeft ook 

positieve effecten voor het getroffen gebied en het is aan te 
raden dat op een goede m

anier kruisbestuiving tot stand w
ordt 

gebracht tussen initiatieven vanuit het R
IS en de initiatieven die 

de dialoogtafel oplevert.

Project D
roge voeten

In dit project w
ordt onderzocht hoe de boezem

system
en in de 

w
aterschappen H

unze &
 A

a's en N
oorderzijlvest in de toekom

st 
kunnen blijven voldoen aan de vastgestelde veiligheidsnorm

en, 
rekening houdend m

et een veranderend klim
aat en bodem

daling 
door aardgasw

inning. D
oel van het project is om

 te kom
en tot 

geactualiseerde veiligheidsnorm
en en de benodigde m

aatregelen 
te bepalen om

 in 2025 aan deze norm
en te kunnen voldoen. 

In com
binatie m

et het risico van een aardbeving adviseren w
ij 

dit onderw
erp spoedig af te stem

m
en aan de tafel, w

aarbij er 
aandacht voor gevraagd w

ordt om
 eerder dan 2025 aan de vei-

ligheidsnorm
en te voldoen.

3.8 O
verige signaleringen

U
it veel van de gesprekken is ons gebleken dat het bestaande 

ongenoegen zijn oorsprong vindt in de jarenlange ontkenning 
van de risico’s van aardgasw

inning en dat beschikbare inform
atie 

aan de bevolking is onthouden.

W
at ook duidelijk w

erd, is dat de financiële invulling over de 
program

m
alijnen, zoals de com

m
issie M

eijer die voorstelt, niet 
door iedereen goed zijn begrepen. H

et geraam
de bedrag over 

20 jaar voor het aanvullende pakket van € 895 m
iljoen is te 



20 vaak ervaren alsof dit in financiële zin het enige is dat de com
-

m
issie voorstelt. In de beeldvorm

ing is ondergesneeuw
d, dat er 

ook sprake is van het vergoeden van schade en het investeren 
in preventie, w

aarvoor de N
A

M
 hoe dan ook verantw

oordelijk 
w

as en is. O
nze inschatting is dat de kosten die hierm

ee sam
en-

hangen en door de com
m

issie M
eijer op PM

 zijn gesteld een 
veelvoud zijn van het bedrag voor de aanvullende m

aatregelen. 
D

e uitw
erking aan de tafel gaat dus niet alleen over de plus van 

€ 895 m
iljoen, m

aar over het hele pakket van m
aatregelen dat 

de com
m

issie heeft voorgesteld.

D
e organisatie van de preventie en de afhandeling van de schade 

valt nu nog onder directe verantw
oordelijkheid van de N

A
M

. 
W

e hebben hier grote w
eerstand bij ervaren (te w

einig onaf-
hankelijk). D

e N
A

M
 deelt de w

enselijkheid van een ontvlechting 
van verantw

oordelijkheden. W
ij zijn van m

ening dat het op af-
stand van de N

A
M

 zetten van preventie en schadeafhandeling 
helpt bij het terugw

innen van het vertrouw
en. W

ij bevelen aan 
hiervoor een w

erkm
aatschappij op te zetten. D

eze w
erkm

aat-
schappij m

oet er onder m
eer toe leiden dat de doorlooptijden 

van (com
plexe) schades w

orden verm
inderd en dat bew

oners in 
hun schadeafhandeling w

orden ontzorgt.

3.9 K
ritische succesfactoren

U
it de verschillende gesprekken halen w

e de kritische succesfac-
toren voor het functioneren van de dialoogtafel. H

ierna zullen 
w

e deze benoem
en.

G
rondig onderzoek naar voorlichting over de risico's gasw

inning 
in het verleden
H

et w
antrouw

en jegens het rijk en de N
A

M
 in het w

inningsge-
bied is gedurende de achter ons liggende periode sterk gevoed 
door het gevoel van de bew

oners van het gebied dat zij over 
de risico 's van de w

inning jarenlang onvoldoende en w
ellicht 

ook onjuist zijn geïnform
eerd. D

e aardbeving in H
uizinge (zo-

m
er 2012) bracht hierin een kentering. H

et helpt als de H
aagse 

politiek (Tw
eede K

am
er) dit erkent en duidelijk aangeeft dat er 

een nieuw
e start gem

aakt m
oet w

orden door de N
A

M
 en het 

M
inisterie van Econom

ische Z
aken. In de huidige aanpak en stijl 

van w
erken w

ordt het besluitvorm
ingsproces als gesloten en 

ondoorzichtig ervaren. H
et is beter om

 de partijen in het gebied 
m

eer m
ede-eigenaarschap te geven, tem

eer daar de m
eeste par-

tijen bereid zijn om
 m

edeverantw
oordelijkheid te nem

en voor 
het behoud van draagvlak van de gasw

inning, onder de conditie 
dat adequate voorzieningen w

orden getroffen ten aanzien van 
veiligheid, schadeherstel, leefbaarheid en perspectief voor het 
w

inningsgebied. H
ier w

illen w
e nogm

aals verw
ijzen naar de brief 

die m
inister K

am
p aan de Tw

eede K
am

er heeft gestuurd over 
het onderzoek schaliegas (zie par. 3.5).  W

ij achten het van groot 
belang, ten einde de periode van ernstige verw

ijten te kunnen 
afsluiten, dat objectief w

ordt vastgesteld hoe deze voorlichting 
is verlopen. D

aarom
 adviseren w

ij om
 een w

etenschappelijk 
onderzoek te starten naar de vraag of de bevolking tijdig en 
correct over de risico’s van de aardgasw

inning is geïnform
eerd. 

Te denken valt aan een gezam
enlijk onderzoek door de R

ijksuni-
versiteit G

roningen en de H
anzehogeschool. 
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D
uidelijke spelregels en inkadering

Vooraf m
oet helder zijn w

at de rol van de tafel is en w
elke af-

spraken daarbij gelden.  A
lle organisaties zitten als partij aan tafel. 

D
it betekent dat unaniem

e adviezen door iedereen in zijn of 
haar achterban verdedigd m

oeten w
orden en w

aar nodig vastge-
legd in besluiten. H

et is, zoals gezegd, dus niet vrijblijvend. In het 
geval aan de tafel geen overeenstem

m
ing w

ordt bereikt, geldt 
dat alles w

at aan tafel door partijen is gezegd, kom
t te vervallen. 

In ieder geval geldt dat de form
ele bevoegdheden van de partijen 

aan tafel niet veranderen, m
aar de w

eg naar die besluitvorm
ing 

zal anders vorm
 gegeven m

oeten w
orden dan m

en traditioneel 
gew

end is. D
e N

A
M

 en het rijk m
oeten volstrekt transparant 

zijn over de negatieve effecten van de gasw
inning (de kw

ade 
kansen zoals de W

R
R

 dat noem
t). Verder m

oeten de partijen aan 
tafel open zijn in hun afw

egingen en is het nodig dat er ruim
te 

is voor het kunnen laten verrichten van second opinions. In het 
volgende hoofdstuk w

ordt de opzet en de w
erkw

ijze van de 
dialoogtafel beschreven.

Agendering op basis van urgentie en niet vrijblijvend
D

e inhoud van de agenda w
ordt in hoge m

ate bepaald door 
de gevoelde urgentie in de regio. O

p voorhand w
orden geen 

onderw
erpen uit de w

eg gegaan. D
at is één van de lessen van 

de dialoogtafel rond Schiphol: voor de geloofw
aardigheid van de 

tafel is het van belang niet op voorhand gespreksonderw
erpen 

te blokkeren. 

D
e adviezen van de com

m
issie M

eijer vorm
en een 

richtinggevend kader
H

et is noodzakelijk dat de volle breedte van de voorstellen van 
de com

m
issie door alle partijen w

ordt erkend. Partijen zullen bij 
de verdere uitw

erking van de program
m

a’s aan de dialoogtafel 
de bereidheid m

oeten hebben naar consensus te streven.

Beoordelen veiligheidswaarborgen
H

et vast te stellen w
inningsplan m

oet veiligheidsw
aarborgen be-

vatten en de m
onitoring van de w

inning en de consequenties 
daarvan op de veiligheid is een bespreekpunt voor de tafel. O

ok 
hiervoor geldt dat consensus w

ordt nagestreefd.

Com
m

unicatie
C

ruciaal voor het succes van de tafel is een goede com
m

unicatie 
tussen de partijen aan tafel onderling en m

et de betreffende ach-
terbannen. M

instens zo belangrijk is het vorm
geven van goede 

inform
atie naar de bevolking. N

atuurlijk is internet hierbij een 
belangrijk m

edium
, m

aar w
e houden er ook rekening m

ee dat 
niet alle inw

oners hierm
ee verbonden zijn. D

it stelt eisen aan de 
w

ijze w
aarop de com

m
unicatie naar de bevolking en de achter-

bannen van de personen aan de tafel vorm
 w

ordt gegeven. In het 
volgende hoofdstuk kom

t dit terug.

C
oncluderend kunnen w

e -op basis van de door ons gevoerde 
gesprekken- stellen dat, m

its rekening gehouden w
ordt m

et de 
hier verm

elde kritische succesfactoren, er een groot draagvlak 
is voor het inrichten van de dialoogtafel.
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4. O
pzet dialoogtafel

O
p basis van het voorgaande concluderen w

e dat het zinvol is 
om

 een dialoogtafel op te richten. H
et doel hierbij is dat bew

o-
ners, bedrijven en lokale bestuurders in het aardbevingsgebied 
w

eer serieus w
orden genom

en en w
orden betrokken bij de 

ontw
ikkeling van plannen en te nem

en besluiten.  A
ls dit proces 

van betrokkenheid goed gaat w
erken, dan draagt dat bij aan het 

herw
innen van vertrouw

en in het rijk en de N
A

M
. D

at gaat niet 
vanzelf. D

e tafel is een instrum
ent dat kan helpen het vertrou-

w
en stap voor stap terug te w

innen. D
at is een kw

estie van lange 
adem

; de op te zetten dialoogtafel zal daarom
 voor een langere 

periode m
oeten functioneren. W

ij adviseren om
 dit m

inim
aal 

voor vijf jaar te doen en op basis van een evaluatie te bepalen of 
continuering w

enselijk is.

D
e dialoogtafel is het startpunt van veel (nieuw

e) ontw
ikkelin-

gen, zet de lijnen hiervoor uit en w
ordt hierin gefaciliteerd door 

de overheden en de N
A

M
. D

e regie kom
t voor een belangrijk 

deel in het gebied zelf te liggen. D
e kennis en ervaring van de 

horizontaal georganiseerde sam
enleving w

ordt daardoor onder-
deel van de afw

eging voor de bevoegde gezagen (het verticale 
bestuur). O

p deze m
anier georganiseerd, kan de dialoogtafel 

echt betekenis krijgen en w
ordt het m

eer dan een inspraakclub 
die besluiten pas achteraf van ziensw

ijzen kan voorzien. D
e dia-

loogtafel staat dus aan het begin van het besluitvorm
ingsproces 

en niet aan het eind!

A
lleen als alle spelers het voorgaande erkennen én hiernaar han-

delen heeft het zin om
 de dialoogtafel op te richten. D

an is ons 
advies: doen! D

e uitw
erking w

ordt hierna gegeven.

Indien partijen de hoofduitgangspunten niet onderschrijven of 
het proces van de tafel onderdeel laten w

orden van een tactisch 
spel w

aardoor schijnlegitim
atie ontstaat, dan heeft het naar onze 

m
ening geen zin om

 de dialoogtafel te starten. H
et risico dat de 

tafel dan m
islukt is in dat geval te groot, w

at betekent dat het 
vertrouw

en in de N
A

M
 en de overheid verder w

egzakt dan ooit.

O
p basis van de door ons gevoerde gesprekken gaan w

e er van-
uit dat de uitgangspunten van de tafel breed w

orden onderschre-
ven. In het vervolg van dit hoofdstuk zullen w

e achtereenvolgens 
ingaan op de them

a's die aan tafel behandeld m
oeten w

orden, 
w

elke organisaties partij zijn aan tafel, w
ie als adviseurs fungeren, 

inkadering, com
m

unicatie, uitvoeringsorganisatie en financiering.



24 4.1 T
hem

a's aan tafel
D

e tafel heeft als vertrekpunt dat alle betrokkenen  de voorstel-
len van de com

m
issie M

eijer als een richtinggevend kader voor 
het w

erken aan de tafel accepteren. 

D
at betekent in onze ogen dat  de voorstellen van de com

m
issie 

in hun volle breedte aan de dialoogtafel w
orden besproken. H

et 
rapport van de com

m
issie vorm

t het richtinggevend kader van 
de tafel, al beseffen w

e dat niet elke partij aan alle onderdelen 
van het rapport dezelfde w

aarde toekent. D
e tafel m

oet daarom
 

de ruim
te hebben om

 bij te kunnen sturen w
aar dat nodig w

ordt 
geacht. D

aarbij  m
oeten de argum

enten aan tafel  over een w
eer 

gew
ogen kunnen w

orden. D
e te agenderen onderw

erpen en de 
prioriteiten zullen zo snel m

ogelijk door de tafel m
oeten w

or-
den vastgesteld.

W
ij stellen voor dat de tafel beschikt over een zelfstandig bud-

get voor het kunnen laten uitvoeren van onderzoek of second 
opinions, voortvloeiend uit door de tafel geform

uleerde onder-
zoeksvragen. D

it budget valt onder directe verantw
oordelijk-

heid van de voorzitter. Indicatief w
ordt uitgegaan van een jaar-

budget van € 300.000,=.

D
e te agenderen onderw

erpen voor de tafel w
orden bepaald 

door de partijen aan de tafel. W
ezenlijk is dat niem

and een blok-
kade legt op te bespreken onderw

erpen.

H
et is goed om

 fasering aan te brengen in te bespreken the-
m

a's. D
e urgentie speelt daarbij een w

ezenlijke rol. Veiligheid en 
preventie staan voor betrokkenen in het gebied bovenaan. O

ok 
het m

inisterie van EZ
 en de N

A
M

 hebben zich in deze geest 
uitgelaten. 

O
m

 de verw
achtingen bij de te bespreken them

a's aan de tafel 
goed te m

anagen is het raadzaam
 om

 per onderw
erp vooraf te 

bepalen w
elke rol er voor de bevoegde gezagen ligt. 

D
oor de R

aad voor het openbaar bestuur w
ordt in het rapport 

"Loslaten in vertrouw
en" (2012) de overheidsparticipatietrap 

geïntroduceerd. D
it is een hulpm

iddel om
 vooraf te bepalen w

at 
de overheidsbem

oeienis kan zijn bij bepaalde taken of onder-
w

erpen (zie onderstaand kader).

Loslaten ~ W
anneer de overheid een taak helem

aal loslaat, heeft ze in-
houdelijk noch in het proces enige bem

oeienis.
• Faciliteren ~ D

e overheid kiest een faciliterende rol als het initiatief van
  elders kom

t en zij er belang in ziet om
 dat m

ogelijk te m
aken.

• Stim
uleren ~ Een trede hoger heeft de overheid w

el de w
ens dat 

  bepaald beleid of een interventie van de grond kom
t, m

aar de realisatie
  daarvan laat ze over aan anderen. Ze zoekt slechts naar m

ogelijkheden
  om

 die anderen in bew
eging te krijgen.

• Regisseren ~ W
anneer de overheid kiest voor regisseren, betekent dat

  ook andere partijen een rol hebben m
aar dat de overheid er belang aan

  hecht w
el de regie te hebben.

• Reguleren ~ Bovenaan de trap staat het zwaarste instrum
ent dat de

  overheid kan inzetten, nam
elijk regulering door w

et- en regelgeving. 
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Als consequentie van dit m
iddel kan de overheid regels ook handhaven 

en overtreding daarvan sanctioneren. H
et instrum

entarium
 van reguleren

benadrukt dat de overheid daar waar het onder m
eer gaat over vraag-

stukken van orde en veiligheid altijd in een verticale verhouding tot haar 
burgers staat. H

et pleidooi van de Raad in dit advies en eerder in Vertrou-
w

en op dem
ocratie dat de overheid beter m

oet anticiperen op de
horizontale verhoudingen in de publieke ruim

te, betekent geenszins dat 
de Raad vindt dat de verticale relatie die de overheid onm

iskenbaar m
et 

m
ensen heeft te onderhouden op enigerlei w

ijze ter discussie staat.

W
ij zullen bij de hierna genoem

de them
a's aangeven w

at ons 
idee is. Bij toekom

stige onderw
erpen die aan de dialoogtafel be-

sproken m
oeten w

orden is het verstandig om
 hierover vooraf 

duidelijkheid te geven. H
et is dus van belang om

 vooraf scherp 
te hebben of bij de onderw

erpen sprake is van inform
atieover-

dracht, consultatie of onderhandeling ten einde consensus te 
bereiken.

W
ij voorzien dat de volgende them

a's snel aan de tafel bespro-
ken m

oeten w
orden.

G
asw

inningsbesluit en m
onitoring

M
edio januari 2014 kom

t de M
inister m

et het ontw
erp gasw

in-
ningsbesluit. Eigenlijk is het een gem

iste kans dat het ontw
erp 

niet vooraf is gedeeld m
et de regio, m

aar dat kan niet m
eer 

w
orden teruggedraaid, de start van de dialoogtafel ligt ná de pu-

blicatie van het ontw
erpbesluit.  W

e nem
en aan dat in het besluit 

w
aarborgen zijn opgenom

en over veiligheid en de m
onitoring 

daarvan. D
e m

onitoring is een logisch agendapunt voor de tafel, 
w

aarbij de consequenties voor de om
vang van de gasw

inning 
bespreekbaar m

oeten zijn ("hand-aan-de-kraan-principe").

R
ol overheid/N

A
M

: regisseren -- reguleren.

Regeling schrijnende gevallen
In het advies van de com

m
issie M

eijer w
ordt het oplossen van 

schrijnende situaties als een afzonderlijke m
aatregel genoem

d. 
H

iervoor is € 20 m
iljoen voor 20 jaar geraam

d. H
et is van be-

lang dat hiervoor snel een regeling w
ordt ontw

orpen, die recht 
doet aan de gerezen problem

atiek. H
et is bovendien nodig om

 
experim

enteerruim
te te creëren, om

dat form
ele regels som

s te 
rigide zijn en oplossingen in de w

eg staan. O
ver deze onderw

er-
pen dient aan de tafel overeenstem

m
ing te w

orden bereikt.  W
e 

zijn verheugd dat in de geest van ons advies in het akkoord op 
hoofdlijnen tussen kabinet en regio een fonds voor specifieke 
situaties is opgenom

en.

R
ol overheid/N

A
M

: faciliteren -- stim
uleren.

Ram
penbestrijdingsplan

H
et plan zelf, w

at te doen bij een zw
are aardbeving, is in de 

eerste plaats een verantw
oordelijkheid voor de Veiligheidsregio, 

m
aar ook hiervoor geldt dat er een open dialoog aan de tafel 

m
oet plaatsvinden. Z

aken die in het verlengde hiervan spelen 
zijn onder m

eer de w
ijze w

aarop de com
m

unicatie vorm
gege-

ven w
ordt, hoe er bijvoorbeeld op scholen en in zorginstellingen 



26 geoefend m
oet w

orden. H
et is van het grootste belang dat de 

risico’s verbonden aan verschillende veiligheidsscenario’s open 
m

et de bevolking w
orden gecom

m
uniceerd. 

R
ol overheid: regisseren -- reguleren.

Taxatieproces
H

et is belangrijk dat het afhandelen van de schade optim
aal ver-

loopt. D
aarom

 is dit een onderw
erp w

at zeker op tafel dient 
te kom

en. W
e stellen voor dat de tafel de huidige regeling ana-

lyseert en w
aar nodig verbetering aanbrengt in het proces van 

taxatie van de schade-om
vang.

R
ol overheid: faciliteren -- stim

uleren.

O
pzetten w

erkm
aatschappij voor preventie en herstel

O
m

dat preventie direct gerelateerd is aan veiligheid is het be-
langrijk dat dit onderw

erp snel opgepakt w
ordt. D

e rollen van 
diverse partijen m

oeten helder gesteld w
orden, er m

oet een 
goed m

odel gekozen w
orden om

 de uitvoering optim
aal te laten 

verlopen.
W

e hebben veel w
eerstand gezien bij het feit dat de N

A
M

 ver-
antw

oordelijk is voor bepalen van de schade en de afhandeling 
ervan. H

et is aan te raden om
 zo snel m

ogelijk de preventie en 
het herstel onafhankelijk van de N

A
M

 te organiseren en dit te 
professionaliseren.  W

ij bevelen aan om
 hiervoor een w

erkm
aat-

schappij voor preventie en herstel op te richten. 

H
oe dit het beste vorm

 kan krijgen en aan w
elke voorw

aarden 
voldaan m

oet w
orden, w

ordt bepaald aan de dialoogtafel.

R
ol overheid/N

A
M

: faciliteren -- stim
uleren.

Project droge voeten
Eerder hebben w

e opgem
erkt dat de provincie en de w

ater-
schappen w

erken aan een plan voor veiligere w
aterkeringen (par. 

3.7). G
elet op de urgentie (risico van een aardbeving) stellen w

e 
voor dat aan de tafel zo spoedig m

ogelijk de m
ogelijkheid ver-

kend w
ordt om

 delen van de uitvoering te vervroegen.

R
ol overheid: regisseren -- reguleren.

W
at in 2014 en verder de vervolgagenda van de dialoogtafel 

w
ordt, w

ordt bepaald door de partijen die aan de tafel deelne-
m

en. N
ogm

aals w
ordt hier benadrukt dat er geen onderw

erpen 
m

ogen zijn, die op voorhand w
orden uitgesloten. Verder zijn er 

goede kansen om
 bij reeds lopende ontw

ikkelingen aan te slui-
ten.
Een aantal onderw

erpen voor de toekom
stige agenda kan hier 

alvast w
orden genoem

d:
• Effecten op geestelijke gezondheidszorg en de aanpak 
  hiervoor;
• Verbreding W

oon- en Leefbaarheidsplan Eem
sdelta;

• W
aardedaling onroerend goed in relatie tot verm

indering 
  W

O
Z

-opbrengsten voor gem
eenten;

• R
esearch and Innovation Strategy.
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A
ls de tafel een tijd heeft gefunctioneerd, is het verstandig om

 
te beoordelen w

at de geconcretiseerde invulling van de voor-
stellen heeft opgeleverd. Een inhoudelijke evaluatie van de ver-
schillende them

a's dus, w
aarm

ee de tafel zichzelf een instrum
ent 

verschaft om
 te beoordelen of m

en op de goede w
eg is.

4.2 Sam
enstelling tafel

Bij de sam
enstelling van de dialoogtafel is het nodig dat er een 

stevige representatie vanuit het gebied w
ordt gerealiseerd. Im

-
m

ers, het is de bedoeling van de tafel, dat de regie voor nieuw
e 

ontw
ikkelingen m

eer in het gebied zelf kom
t te liggen en daar-

voor is het nodig dat er uit het gebied voldoende "gew
icht" aan 

de tafel w
ordt ingebracht.

O
m

dat de tafel qua om
vang niet te groot m

oet zijn en tegelij-
kertijd de inw

oners voldoende gerepresenteerd m
oeten w

or-
den, hebben w

e -w
aar m

ogelijk- een com
binatie gezocht van 

vertegenw
oordiging uit een bepaalde organisatie/groep én het 

w
oonachtig zijn in het gebied. N

a verloop van tijd m
oet door 

de tafel zelf beoordeeld w
orden of de representatie vanuit ver-

schillende doelgroepen aan de tafel herijking behoeft. H
ierbij 

m
oet beoordeeld w

orden of directe vorm
en van representatie 

w
enselijk en m

ogelijk zijn. Er m
oet vanaf de start in ieder geval 

voldoende ruim
te zijn om

 de terugkoppeling naar de achterban-
nen goed vorm

 te kunnen geven. In paragraaf 4.4 gaan w
e hier 

verder op in.

H
et succes van de dialoogtafel zal in belangrijke m

ate w
orden 

bepaald door de kw
aliteit van de m

ensen die aan tafel zitten. 
H

et is nodig dat deze personen een ruim
 m

andaat hebben vanuit 
hun eigen organisatie en/of over groot draagvlak beschikken bij 
hun achterbannen. In onze ogen leidt dit ertoe dat de vertegen-
w

oordiging aan de tafel zoveel m
ogelijk op bestuurlijk niveau 

m
oet w

orden ingevuld en als dit niet m
ogelijk is m

inim
aal op 

directieniveau.

Van alle deelnem
ers w

ordt verw
acht dat ze in staat zijn om

 bo-
ven het eigen deelbelang uit te stijgen en m

ee kunnen praten 
over de volle breedte van voorgestelde program

m
alijnen van de 

com
m

issie M
eijer. Binding m

et het gebied vinden w
e belangrijk; 

deelnem
ers die in het gebied w

onen, m
its ze voldoen aan de 

overige criteria, hebben daarom
 onze voorkeur.

Verder is het van belang dat w
ordt gew

erkt m
et vaste vertegen-

w
oordigers, die vrijw

el bij elke vergadering aanw
ezig zijn. H

et is 
niet de bedoeling om

 te w
erken m

et plaatsvervangers, om
dat 

dit naar onze opvatting zal leiden tot vervlakking van de tafel en 
niet de diepgang bereikt kan w

orden die nodig is. C
ruciaal is de 

rol van de voorzitter, die in hoge m
ate als bruggenbouw

er aan 
de slag zal m

oeten. H
ierna doen w

e een voorstel hoe w
ij denken 

dat de tafel het beste bem
enst kan w

orden. A
chtereenvolgens 

zullen w
e de verschillende partijen benoem

en en kort ingaan 
op hun positie.



28 Voorzitter
D

e voorzitter staat m
et gezag boven de partijen en m

oet zijn/
haar sporen m

eer dan verdiend hebben op het snijvlak van be-
stuur en sam

enleving. D
e voorzitter is het boegbeeld van de 

tafel.  Van belang is niet alleen dat de voorzitter draagvlak heeft 
in het gebied, m

aar vooral ook in het "H
aagse" zijn w

eg w
eet te 

vinden en daar beschikt over een goed netw
erk. Verder is het 

van belang dat de voorzitter in staat is om
 belangentegenstel-

lingen te overbruggen en daarbij gebruik m
aakt van creatieve 

oplossingen, zodat adviezen uiteindelijk unaniem
 zijn.

G
em

eenten/W
aterschappen

H
et hoeft geen betoog dat het lokale openbaar bestuur aan 

de dialoogtafel gerepresenteerd m
oet zijn. D

e kerngroep (zie 
par. 3.1) is bereid hiervoor één burgem

eester aan te w
ijzen. D

e 
dijkgraaf heeft aangegeven dat de vertegenw

oordiging door een 
burgem

eester ook voor hem
 acceptabel is. D

e vertegenw
oor-

digende burgem
eester koppelt terug naar alle gem

eenten en de 
w

aterschappen in het gebied.  W
ij stellen deze praktische aan-

pak, gegeven de noodzakelijk beperkte om
vang van de tafel, zeer 

op prijs. 

G
roninger Bodem

 Bew
eging (G

BB)
W

ij stellen voor dat de vertegenw
oordiging van bew

oners 
w

ordt ingevuld door de G
roninger Bodem

 Bew
eging. D

eze ver-
eniging heeft een snelgroeiend ledental van inm

iddels bijna 1500 
en is in staat om

 in een bestuurlijke setting te opereren. Z
e kan 

een afvaardiging leveren die in staat is om
 positie aan de tafel in 

te nem
en. O

m
dat w

e het van groot belang vinden dat bew
oners 

goed vertegenw
oordigd zijn, stellen w

e voor dat de G
BB tw

ee 
vertegenw

oordigers afvaardigt, bij voorkeur personen die in het 
gebied w

oonachtig zijn.

Vereniging G
roninger D

orpen/dorpsverenigingen
D

e verschillende dorpsverenigingen in het gebied hebben door-
gaans goede ideeën over de eigen leefom

geving. D
e dorpsver-

enigingen zijn georganiseerd in de Vereniging G
roninger D

orpen 
(V

D
G

). W
ij stellen voor dat de V

D
G

 één bestuurslid afvaardigt 
naar de tafel en dat dit iem

and w
ordt die ruim

 draagvlak heeft bij 
de achterbannen van dorpsverenigingen én die zelf in het gebied 
w

oonachtig is.  Verder is het van belang dat de afgevaardigde 
over voldoende ervaring beschikt om

 in staat te zijn een goede 
inbreng aan de tafel te leveren.

Stichting O
ude G

roninger Kerken (SO
G

K)
D

eze stichting beheert veel oude cultuurhistorische gebouw
en 

in de provincie G
roningen en dus ook in het getroffen gebied. 

D
eze stichting is bereid om

 haar kennis over het herstel en pre-
ventie van oude gebouw

en beschikbaar te stellen om
 na te gaan 

in w
elke vorm

 preventief m
aatregelen kunnen w

orden genom
en 

om
 bij sterkere bevingen onherstelbare schade zo veel m

oge-
lijk  te voorkom

en. O
nderw

erpen als ‘leefbaarheid, draagvlak en 
identiteit’ gericht op de dorpen m

et kerken als accom
m

oda-
tie voor de versterking van de sociale cohesie en de verbete-
ring van het sociaal-culturele klim

aat heeft voor de SO
G

K
  de 

hoogste prioriteit. D
it betekent dat w

e de SO
G

K
 zien als een 
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belangrijke representant voor het  cultuurhistorisch erfgoed in 
het gebied. W

ij stellen voor dat de directeur van de stichting 
toetreedt tot de tafel.

N
atuur- en M

ilieufederatie G
roningen (N

M
FG

)
Verduurzam

ing is één van de speerpunten van de N
M

FG
. In de 

voorstellen van de com
m

issie M
eijer is dit in de program

m
alij-

nen ook goed terug te vinden. D
e N

M
FG

 is daarom
 een logische 

partij aan tafel, tem
eer daar preventie ook gericht kan zijn op 

het voorkom
en van m

ilieuschade bij zw
aardere aardbevingen. 

W
ij adviseren dat de directeur van de N

M
FG

 degene is die de 
(gezam

enlijke) natuur- en m
ilieuorganisaties aan de tafel repre-

senteert.

W
oningstichtingen

Een groot deel van de w
oningvoorraad in de regio is in bezit van 

een aantal w
oningstichtingen. D

eze stichtingen beschikken over 
goede bouw

kundige kennis, die van belang is voor bijvoorbeeld 
het m

eedenken over preventieprogram
m

a's en schadeherstel. 
D

eze stichtingen hebben aangegeven dat hun kennis ten dienste 
kan staan van het grotere belang. Er is bereidheid uitgesproken 
dat ook particuliere eigenaren, die bijvoorbeeld w

oningen heb-
ben in dezelfde com

plexen w
aar de stichtingen hun huurhuizen 

hebben, kunnen m
eelopen in de preventie aanpak. O

ns advies 
is dat de gezam

enlijke stichtingen één bestuurder-directeur af 
vaardigen nam

ens hen allen. Z
e hebben aangegeven hiertoe goed 

in staat en bereid te zijn. 

LTO
-N

oord
H

et is van belang dat de agrarische sector aan de dialoogtafel zit. 
Behalve dat boeren eigenaren zijn van onroerend goed en te lij-
den hebben onder de risico's van aardbevingen, is de sector ook 
een belangrijke speler in het veld van duurzam

e econom
ische 

ontw
ikkeling (bio based econom

y). Van belang is dat de afgevaar-
digde van LTO

-N
oord een boer is uit het gebied, die bovendien 

lid is van het bestuur van LTO
-G

roningen en draagvlak heeft 
bij de collega-boeren in het gebied. A

angeven is dat m
en in een 

dergelijke vertegenw
oordiging kan voorzien.

M
idden- en kleinbedrijf

In de verschillende dorpen zijn lokale ondernem
ers vaak geor-

ganiseerd in ondernem
ersverenigingen of -kringen. H

et gaat hier 
doorgaans om

 kleine ondernem
ingen die voor de leefbaarheid 

in de dorpen van groot belang zijn. D
e koepel, w

aar de loka-
le verenigingen doorgaans m

ee in contact zijn, is M
K

B-N
oord. 

Belangrijk is dat deze specifieke groep deelneem
t aan de tafel. 

Van de persoon, die toetreedt tot de tafel nam
ens de M

K
B-be-

drijven, w
ordt verw

acht dat deze een directe binding heeft m
et 

het gebied en over voldoende vaardigheden beschikt om
 deze 

categorie goed aan de tafel te kunnen vertegenw
oordigen.

Sam
enw

erkende Bedrijven Eem
sdelta (SBE)

SBE is de ondernem
ersorganisatie in de Eem

sdelta (D
elfzijl, A

p-
pingedam

 en Eem
shaven), die de belangen van de aangesloten 

bedrijven (ruim
 100) in de sectoren havens, logistiek, industrie, 

energie en dienstverlening behartigt. 
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m

alijn "D
uurzaam

 econom
ische perspectief"  is 

de input vanuit deze groep relevant. D
aarnaast geldt ook voor 

de bedrijven in het havengebied dat er sprake is van risico's door 
aardbevingen. W

e stellen voor dat SBE door haar voorzitter aan 
de tafel w

ordt vertegenw
oordigd.

Sam
enw

erking M
ijnbouw

schade G
roningen

In dit sam
enw

erkingsverband nem
en deel de Vereniging G

ro-
ninger bodem

bew
eging, de Stichting C

om
pensatie Bodem

daling, 
G

ronings Particulier G
rondbezit, Vereniging G

roninger D
orpen, 

de Vereniging G
roninger G

em
eenten, Libau G

roningen en SBE. 
O

m
dat de schadeafhandeling een belangrijk them

a w
ordt aan de 

tafel, ligt deelnam
e van dit sam

enw
erkingsverband voor de hand. 

W
ij adviseren dat de voorzitter het sam

enw
erkingsverband aan 

de tafel gaat vertegenw
oordigen.

Veiligheidsregio G
roningen

H
et is volstrekt duidelijk dat het them

a veiligheid een belangrijk, 
zo niet het belangrijkste, onderw

erp van de tafel w
ordt. O

m
 

die reden vinden w
ij het van belang dat de Veiligheidsregio deel-

neem
t aan de tafel. W

e stellen voor dat de vicevoorzitter de 
Veiligheidsregio vertegenw

oordigt, om
dat dit een burgem

eester 
uit het gebied is.

Provincie
D

e program
m

alijnen die de com
m

issie M
eijer voorstelt, beho-

ren van oudsher tot de kerntaken van de provincie. Bovendien 
kan de provincie bij uitstek de verbinding m

aken m
et andere 

ontw
ikkelingsprogram

m
a's die provinciebreed spelen op het ge-

bied van econom
ische ontw

ikkeling, krim
p en leefbaarheid. N

aar 
verw

achting zal de provincie ook een substantiële financiële 
bijdrage leveren aan de program

m
alijn "D

uurzaam
 econom

isch 
perspectief". O

ns advies is dat de provincie aan de tafel door één 
gedeputeerde w

ordt vertegenw
oordigd.

M
inisterie Econom

ische Zaken
H

et m
inisterie is het bevoegd gezag voor de w

inning van gas. 
Z

onder het m
inisterie aan tafel als partij in dit proces is het niet 

zinvol om
 de dialoogtafel op te zetten. W

ij verw
achten dat dit 

door de m
inister zal w

orden onderschreven. D
at de m

inister 
niet zelf in de gelegenheid is om

 aan de tafel deel te nem
en, is 

begrijpelijk. W
ij zijn van m

ening dat het m
inisterie m

inim
aal op 

directeursniveau aan de tafel zou m
oeten deelnem

en, w
aarbij 

er voldoende m
andaat voor deze deelnem

er is om
 afspraken 

aan de tafel te kunnen m
aken. W

e stellen voor dat de directeur 
Energiem

arkt van het m
inisterie deze rol invult.

N
AM

D
e N

A
M

 is, als de organisatie die het gas uit de bodem
 haalt, di-

rect in financiële zin aansprakelijk voor de negatieve effecten van 
de w

inning (preventie, schade etc.). O
ok voor deze organisatie 

geldt dat ze partij m
oet zijn aan de dialoogtafel. O

m
 het m

andaat 
aan tafel goed te regelen heeft de directeur van de N

A
M

 aange-
geven deel te w

illen nem
en. W

ij achten voor het w
elslagen van 

de tafel zijn persoonlijk com
m

itm
ent van groot belang.
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Inclusief de voorzitter bestaat de tafel op basis van dit voorstel 
uit 16 personen. Veel groter m

oet het niet w
orden, m

et dien ver-
stande dat w

ij nog w
el een specifieke rol zien voor enkele onaf-

hankelijke deskundigen. D
eze zijn geen partij aan de tafel, m

aar 
kunnen door hun adviezen eigenstandig inform

atie verstrekken 
naast de technische inbreng die vanuit N

A
M

 en rijk verw
acht 

m
ag w

orden. Je zou kunnen zeggen dat dit een technische tafel 
is m

et een onafhankelijke adviesrol. Partijen die in onze ogen 
aan deze technische tafel in ieder geval niet m

ogen ontbreken 
zijn het Staatstoezicht op de M

ijnen, de Technische C
om

m
issie 

Bodem
bew

eging en de Veiligheidsregio (am
btelijk). D

eze organi-
saties hebben aangegeven daartoe (voor specifieke agendapun-
ten) bereid te zijn. D

aarnaast is de N
O

M
 bereid gevonden om

 
hun kennis op het gebied van bedrijven en econom

ische ont-
w

ikkeling in te brengen.  Verder zou op ad hoc basis technische 
kennis aangeboord kunnen bij bijvoorbeeld de D

enktank van de 
G

roninger Bodem
bew

eging, de onderw
ijs- en onderzoeksinstel-

lingen in de regio, G
roningen Seaports (specifieke kennis haven 

infrastructuur) en de Vereniging Eigen H
uis.

N
aast dit m

eer technisch georiënteerde deel ligt het voor de 
hand om

 voor specifieke ontw
ikkel- en uitvoeringsopdrachten 

(regionale) partijen uit de sam
enleving te betrekken. H

ierbij kan 
bijvoorbeeld gedacht w

orden aan een groep van ondernem
ers 

die gevraagd w
ordt om

 m
et voorstellen te kom

en voor de uit-
w

erking van het econom
isch spoor. O

ns uitgangspunt hierbij is 
dat de voorstellen w

orden besproken aan de tafel m
et als doel 

hierover consensus te bereiken. In het akkoord van 17 januari 

2014 tussen kabinet, provincie, gem
eenten en N

A
M

 is opgeno-
m

en dat er een “Econom
ic Board” w

ordt ingesteld, w
aarvan de 

instem
m

ing noodzakelijk is om
 uit het fonds econom

isch per-
spectief bestedingen te m

ogen doen. W
ij stellen voor dat de 

tafel periodiek geïnform
eerd w

ordt over de activiteiten en re-
sultaten van het w

erk van de Board.

4.3 Structuur en w
erkw

ijze
In het voorgaande hebben w

e aangeven w
at volgens ons de 

hoofduitgangspunten voor de dialoogtafel m
oeten zijn, w

at de 
them

a’s zijn die aan de tafel besproken m
oeten w

orden en w
elke 

deelnem
ers w

ij voor ogen hebben. In deze paragraaf benoem
en 

w
e nog een paar aanvullende punten voor de structuur en de 

w
erkw

ijze.

Structuur
Voor de tafel w

ordt een onafhankelijke voorzitter aangezocht 
die adequaat m

oet w
orden ondersteund (zie 4.5 uitvoerings-

organisatie). A
lle deelnem

ers aan tafel nem
en op basis van  ge-

lijkw
aardigheid aan het overleg deel en er is sprake van vaste 

vertegenw
oordigers (par. 4.2). H

et eerste echelon van de deel-
nem

ende partijen zit aan tafel en in beginsel w
ordt niet gew

erkt 
m

et plaatsvervangers. In voorkom
ende gevallen m

ag m
en zich 

w
el laten ondersteunen. Initiatieven die aan de tafel ontstaan, 

w
orden w

aar m
ogelijk voor de uitvoering belegd bij bestaande 

organisaties of bij de eventueel op te richten w
erkm

aatschappij.
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erkw

ijze 
O

p basis van input van deelnem
ers bereidt de voorzitter, on-

dersteund door een secretaris, de agenda voor. Van belang is dat 
voor elke vertegenw

oordiger aan tafel de terugkoppeling goed 
is geregeld. Van de lokale vertegenw

oordigers m
ag niet verw

acht 
w

orden dat zij hun achterban kunnen binden; die is daarvoor 
veel te divers. W

el m
ag verw

acht w
orden dat ze besluiten bij 

hun achterban verdedigen. C
om

m
unicatie is dus een essentieel 

onderdeel en m
oet goed w

orden uitgew
erkt. D

it heeft con-
sequenties voor de uitvoeringsorganisatie. Ter voorbereiding 
van de dialoogtafel kunnen am

btelijke uitw
erkingsopdrachten 

w
orden gegeven. In de praktijk zal blijken dat bij uitvoering van 

initiatieven e.d. er onverw
achte uitvoeringsproblem

en zijn. H
et 

oplossen van deze uitvoeringsproblem
en w

ordt ook besproken 
aan de tafel, zodat voor de gekozen oplossingen breed draagvlak 
ontstaat.

4.4 C
om

m
unicatie

O
m

dat goede com
m

unicatie een belangrijk instrum
ent is bij het 

w
elslagen van de dialoogtafel benoem

en w
e hier een paar be-

langrijke aandachtspunten.
D

e achterbannen van de partijen aan de tafel zijn zeer divers en 
verschillen sterk in om

vang. D
aar kom

t bij dat de deelnem
ers 

aan de tafel vaak m
eer dan één organisatie vertegenw

oordigen, 
ofw

el een grote groep bew
oners of bedrijven representeren 

zonder dat deze individueel gebonden zijn aan de afspraken van 
die tafel. D

eze deelnem
ers m

oeten goed ondersteund w
orden 

in hun com
m

unicatieve rol naar hun respectievelijke achter-

bannen. D
at vereist heldere eenduidige verslaglegging van be-

sproken punten en afspraken, die vervolgens door iedereen op 
dezelfde w

ijze kunnen w
orden gebruikt. M

et de beoogde deel-
nem

ers is afgesproken dat hun netw
erken van leden, huurders 

e.d. benut kunnen w
orden om

 de com
m

unicatie vorm
 te geven. 

D
eze inform

atiekanalen m
oeten dus goed verbonden w

orden 
m

et de dialoogtafel. 

Voor de overheden aan de tafel geldt dat het van belang is om
 

te rapporteren aan raden, staten en vaste K
am

ercom
m

issie Eco-
nom

ische Z
aken. D

e rapportages w
orden door de tafel voorbe-

reid en vastgesteld, zodat iedereen over dezelfde rapportages 
beschikt voor de eigen verantw

oording. Indien gew
enst kan de 

voorzitter w
orden uitgenodigd om

 uitleg te geven over hetgeen 
is gerapporteerd.

Verder is het nodig dat de algem
ene publieksvoorlichting van-

uit de tafel goed w
ordt georganiseerd, in nauw

e sam
enw

erking 
m

et het lokale openbaar bestuur. N
aast voorlichting in regionale 

bladen zullen er regelm
atig inform

atieavonden in de regio geor-
ganiseerd m

oeten w
orden. O

ok het gebruik van internet biedt 
goede kansen om

 de publieksvoorlichting professioneel op te 
pakken. H

et ontw
ikkelen van een professionele (interactieve) 

w
ebsite is hierbij van groot belang. In dit verband zou ook ge-

keken m
oeten w

orden of seism
ologische data van het K

N
M

I als 
open data beschikbaar gesteld kunnen w

orden. N
aar w

e hebben 
begrepen heeft de provincie G

roningen hierover de eerste con-
tacten m

et het K
N

M
I gelegd.
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H
et voorgaande betekent, dat in het ondersteuningsteam

 de 
functies van com

m
unicatiem

edew
erker en w

ebm
aster op een 

goed niveau m
oeten w

orden ingevuld. Verder is het nodig dat 
er voldoende budget w

ordt vrijgem
aakt om

 de com
m

unicatie 
professioneel vorm

 te geven.

4.5 U
itvoeringsorganisatie en financiering

Voor de dialoogtafel is het nodig dat er een voorzitter w
ordt 

aangezocht die boven de partijen staat en draagvlak en gezag 
heeft in zow

el de regio N
oordoost G

roningen als in D
en H

aag. 
D

e voorzitter w
ordt extern gezocht en zal een adequate onder-

steuning nodig hebben. D
aarnaast zullen ook de (lokale) partijen 

aan de tafel goed bediend m
oeten w

orden w
at betreft de agen-

dering en de uitw
erking.

Voorzitter
D

e voorzitter bereidt sam
en m

et de secretaris de agenda van 
de tafel voor.  Verder zal de voorzitter bilateraal overleg m

et de 
deelnem

ers entam
eren om

 op die m
anier vroegtijdig belangen-

tegenstellingen te signaleren en initiatieven te ontw
ikkelen om

 
de eventuele tegenstellingen te overbruggen. H

et doel is dat be-
spreking aan de tafel leidt tot unaniem

e adviezen en voorstellen.

O
ndersteuning

D
e voorzitter w

ordt ondersteund door een secretaris, die in 
belangrijke m

ate het netw
erk in de regio onderhoudt en signa-

leert w
at leeft. W

aar nodig w
ordt dit vertaald naar agendering 

aan de tafel. Verder stuurt de secretaris het ondersteuningsteam
 

aan en is verantw
oordelijk voor de vertaling van genom

en be-
sluiten naar uitvoeringsopdrachten. D

e verdere ondersteuning 
bestaat uit een secretaresse en m

edew
erkers voor het uitw

er-
ken van voorstellen, de com

m
unicatie en het onderhouden van 

de w
ebsite.

Een deel van de tafeldeelnem
ers kom

t voort uit een professi-
onele organisatie. D

aarvan m
ag verw

acht w
orden dat hun on-

dersteuning vanuit de eigen organisatie gew
aarborgd is. Voor 

vertegenw
oordigers nam

ens bew
oners geldt dat het deelnem

en 
aan de tafel vrijw

illigersw
erk is, dat veel tijd vraagt. D

it is een 
aandachtspunt en zou deels kunnen w

orden ondervangen door 
in de uitvoeringsorganisatie capaciteit voor hun ondersteuning 
beschikbaar te hebben.

D
uur en frequentie

D
e tafel m

oet de tijd krijgen om
 zich te bew

ijzen. Bovendien zal 
de kom

ende jaren een groot aantal noodzakelijk them
a's de re-

vue passeren aan de tafel. W
e stellen voor dat de tafel vooreerst 

voor vijf jaar w
ordt geïnstalleerd en dat de vergaderfrequentie 

in de eerste periode eens in de zes w
eken is. H

alverw
ege de rit 

vindt een tussenevaluatie plaats, die kan leiden tot bijsturing van 
de aanpak. A

an het eind w
ordt op basis van een eindevaluatie 

bepaald of en hoe de tafel verder gaat.
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In het volgend overzicht w

ordt aangegeven w
at de jaarlijkse kos-

ten zijn voor de m
inim

aal noodzakelijk geachte inzet voor de 
ondersteuning.

Jaarlijkse lasten  
 

               fte    €  x 1000
O

nafhankelijke voorzitter 
                             0,4             70

Personele kosten 
(bruto incl. w

erkgeverslasten):
• Secretaris
• Secretariële ondersteuning
• W

ebm
aster

• C
om

m
unicatie m

edew
erker 

• Beleidsm
edew

erker 
Totaal personeel 

 
 

 
 

300
H

uisvestingskosten 
        

                                  50
(5 w

erkplekken à € 10.000)
C

om
m

unicatie en onvoorzien 
 

                  200
Totaal jaarlijks 

 
                                              620

O
m

 het gem
eenschappelijke belang te onderstrepen dat het 

m
inisterie, de N

A
M

 en de provincie G
roningen hebben bij het 

goed functioneren van de dialoogtafel, stellen w
e voor om

 de 
bekostiging hiervan gelijkelijk over de drie organisaties te ver-
delen. D

it betekent dat elk van de partijen jaarlijks (afgerond) € 
207.000 bijdraagt. Bijdrage in de vorm

 van form
atie behoort ook 

tot de m
ogelijkheden.

Financiering onderzoeksbudget
In paragraaf 4.1 hebben w

e een budget voor het laten doen van 
second opinions (€300.000 per jaar) gevraagd. D

e financiering 
hiervan kom

t naar ons oordeel bij de N
A

M
 te liggen.

Inbedding uitvoeringsorganisatie
Een kleine ondersteunende staf is relatief kw

etsbaar. W
e raden 

daarom
 aan om

 dit aan te haken bij een bestaande grote organi-
satie en w

aar m
ogelijk gebruik te m

aken van de diensten van die 
organisatie, bijvoorbeeld door detachering van m

edew
erkers en 

IC
T-ondersteuning. D

at voorkom
t kw

etsbaarheid en bevordert 
de kw

aliteit van de ondersteuning. 

1,0
1,0
0,4
0,6
1,0

11246234475
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5. Tenslotte

W
e hebben gesignaleerd dat er bij nagenoeg alle geïnterview

-
de partijen een groot draagvlak bestaat voor het opzetten van 
een dialoogtafel in N

oordoost G
roningen. In de voorgaande 

hoofdstukken hebben w
e beschreven w

at naar ons oordeel de 
uitgangspunten en randvoorw

aarden m
oeten zijn, w

elke deelne-
m

ers w
e nodig hebben, w

at de w
erkw

ijze is en hoe dit gefinan-
cierd w

ordt. O
p 17 januari 2014 w

erd bekend dat het kabinet, 
de provincie, de betrokken gem

eenten en de N
A

M
 een akkoord 

op hoofdlijnen hebben bereikt over een pakket aan m
aatregelen 

ter verbetering van veiligheid, schadeafhandeling, leefbaarheid en 
econom

isch perspectief. Voor de dialoogtafel is een essentiële 
rol voorzien voor de verdere vorm

geving en uitw
erking van dit 

akkoord. D
at dit advies en het akkoord tussen het kabinet en de 

lokale en regionale overheid grotendeels parallel loopt, is m
ede 

te danken aan de open w
ijze w

aarop w
ij zijn geïnform

eerd door 
het provinciaal bestuur, het m

inisterie van Econom
ische Z

aken 
en de N

A
M

. H
ierdoor w

aren w
ij in staat zo snel na het tot stand 

kom
en van het akkoord de gevraagde uitw

erking van de dialoog-
tafel aan te reiken.

H
et m

eest w
ezenlijke punt in ons advies is dat het proces ten-

m
inste even belangrijk is als het product of de inhoud. Een pro-

ces w
aarin inw

oners en bedrijven, die grote zorg hebben over 
hun veiligheid én toekom

st, w
eer ervaren serieus genom

en te 
w

orden en betrokken te zijn bij het vinden van oplossingen, 
die nodig zijn om

 de gerezen problem
atiek in de regio het hoofd 

te bieden.

D
e horizontaal georganiseerde sam

enleving w
ordt opnieuw

 ver-
bonden m

et het verticaal georganiseerde bestuur. D
it vraagt van 

m
et nam

e de overheidspartijen een andere m
anier van w

erken 
dan dat ze traditioneel gew

end zijn. A
an de voorkant van het 

proces w
ordt geïnvesteerd om

 de sam
enleving te betrekken en 

deelgenoot te m
aken van de besluitvorm

ing.

W
e stellen voor dat dit advies door alle betrokken achterban-

nen van de voorgestelde deelnem
ers w

ordt besproken en dat 
m

en het voorstel op hoofdlijn accepteert als basis voor het 
functioneren van de tafel. W

ij achten een dergelijke instem
m

ing 
noodzakelijk voor een succesvolle gezam

enlijke start.



36 Een beetje com
m

itm
ent is niet genoeg

A
ls alle partijen voldoende vertrouw

en hebben in de uitgangs-
punten uit ons advies, dit aan de provincie G

roningen (als op-
drachtgever van dit advies) hebben laten w

eten en een voor-
zitter is aangezocht, dan kan m

en aan de slag. A
an de slag m

et 
een toekom

st die perspectief biedt voor het gebied, w
aar de 

lasten en lusten van de gasw
inning na verloop van tijd w

eer in 
balans zijn gebracht én w

aar het vertrouw
en in de overheid en 

de N
A

M
 is hersteld. D

at vraagt een forse gem
eenschappelijke 

inspanning van alle betrokkenen: een beetje com
m

itm
ent is niet 

genoeg!
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M
inisterie van E

conom
ische Z

aken
Brief van M

inister K
am

p aan de Tw
eede K

am
er, betreffende 

O
pdracht breed onderzoek Schaliegas in N

ederland, 
13 novem

ber 2013.

C
om

m
issie duurzam

e toekom
st N

oordoost G
roningen

Vertrouw
en in een duurzam

e toekom
st, eindadvies, 

1 novem
ber 2013.

Staatstoezicht op de M
ijnen

Brief aan de M
inister van Econom

ische Z
aken, betreffende 

aardbevingen in de provincie G
roningen, 22 januari 2013.

R
aad voor het openbaar bestuur

Loslaten in vertrouw
en, N

aar een nieuw
e verhouding 

tussen overheid, m
arkt én sam

enleving, decem
ber 2012;

Vertrouw
en op dem

ocratie, februari 2010.

W
etenschappelijke R

aad voor het R
egeringsbeleid

Evenw
ichtskunst, over de verdeling van verantw

oordelijkheid 
voor fysieke veiligheid, novem

ber 2011.

B
ijlage 1 - G

eraadpleegde docum
enten



38 B
ijlage 2 - G

esprekspartners

N
atuur- en M

ilieufederatie G
roningen 

D
hr. S v.d. Velde

D
hr. B. Pents

Schokkend G
roningen

D
hr. J. Lanting

M
evr. H

. G
roeneveld 

D
hr. H

. H
eithuis

W
oningstichtingen

M
evr. E. Benard (A

cantusgroep)
D

hr. R
. K

ram
er (W

ierden en borgen)
D

hr. W
. D

ieterm
an (W

oongroep M
arenland)

M
inisterie van E

conom
ische Z

aken
D

hr. M
. D

ierikx
D

hr. J. de G
root

Staatstoezicht op de M
ijnen

D
hr. J. de Jong 

N
A

M
D

hr. B. van de Leem
put 

M
evr. M

. K
uijper

G
em

eenten en w
aterschap

D
hr. E. G

root (burgem
eester D

elfzijl)
D

hr. A
. R

odenboog (burgem
eester Loppersum

)
M

evr. M
. van Beek (burgem

eester Eem
sm

ond)
D

hr. B. M
iddel (D

ijkgraaf w
aterschap N

oorderzijlvest)

Vereniging G
roninger D

orpen / dorpsverenigingen
D

hr. J. W
igboldus

M
evr. L. Verm

ent
M

evr. I. Z
w

erver
M

evr. M
. K

iep
D

hr. J. Boer
D

hr. F. O
ttens

D
hr. M

. D
atem

a 
M

evr. J. Poortvliet 
D

hr. H
. van H

alteren

LT
O

 N
oord

D
hr. J. Sinnem

a 
D

hr. D
. van R

ozen

Veiligheidsregio G
roningen

D
hr. R

. V
reem

an (burgem
eester G

roningen, voorzitter)
D

hr. E. G
root (burgem

eester D
elfzijl, vicevoorzitter)

D
hr. E. Z

uidam
 (directeur)
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Technische C
om

m
issie B

odem
bew

eging          
D

hr. D
. Tom

m
el

C
ollege van G

edeputeerde Staten van G
roningen

D
hr. M

. van den Berg
D

hr. B. W
ilpstra

M
evr. Y. van M

astrigt 
D

hr. M
. Boum

ans
M

evr. M
. Besselink

D
hr. W

. M
oorlag

D
hr. H

. Staghouw
er

Stichting O
ude G

roninger K
erken 

D
hr. Bekooy

D
hr. P. Breukink

Vereniging E
igen H

uis 
D

hr. R
. M

ulder

LO
E

SK
E

N
am

en zijn bekend

A
lderstafel

D
hr. H

. A
lders

Industriële bedrijven
D

hr. C
. Z

ijderveld (SBE)
D

hr. H
. Post (G

roningen Seaports)
D

hr. J.W
. Lobeek (V

N
O

/N
C

W
)

M
K

B
-N

oord / lokale ondernem
ersverenigingen

D
hr. A

. O
osterhof (M

K
B-N

oord)
M

evr. N
. Scholten (ondernem

ersvereniging Loppersum
)

D
hr. P. Beereboom

 (ondernem
ersvereniging Loppersum

)
D

hr. B. Sietsem
a (handelsvereniging U

ithuizen)
D

hr. H
. Jansen (handelsvereniging U

ithuizen)

Vereniging G
roninger B

odem
bew

eging 
M

evr. C
. Jansen

D
hr. L. de Bont

Bij de verm
elding van de nam

en is afgezien van titulatuur.



D
eelnem

ers dialoogtafel

D
hr. A

. R
odenboog           G

em
eente Loppersum

, 
 

 
          nam

ens gem
eenten/w

aterschappen

D
hr. E. G

root 
           Veiligheidsregio G

roningen

M
w

. C
. Jansen 

          G
roninger Bodem

bew
eging 

D
hr. L. de Bont 

          G
roninger Bodem

bew
eging 

D
hr. D

ieterm
an 

           W
oongroep M

arenland, 
 

 
           nam

ens w
oningstichtingen

D
hr. S. van der Velde        N

atuur- en m
ilieufederatie G

roningen

M
w

. A
. van Velde-O

udijk   LTO
-N

oord

D
hr. P. Breukink 

          Stichting O
ude G

roninger Kerken

D
hr. C

. Z
ijderveld            Sam

enw
erkende Bedrijven Eem

sdelta

D
hr. A

. O
osterhoff           M

K
B-N

oord

D
hr. J. Boer 

           Vereniging G
roninger D

orpen

D
hr. J. W

igboldus 
          Sam

enw
erking M

ijnbouw
 Schade  

 
 

          G
roningen

D
hr. W

. M
oorlag 

          Provincie G
roningen

D
hr. B. van de Leem

put    N
A

M

D
hr. J. de G

root 
          M

inisterie van Econom
ische Z

aken

D
eelnem

ers “technische” tafel

D
hr. J. de Jong 

      Staatstoezicht op de M
ijnen

D
hr. D

. Tom
m

el 
       Technische C

om
m

issie Bodem
bew

eging 

D
hr. E. Z

uidam
 

       Veiligheidsregio G
roningen

A
d hoc:

D
hr. H

. Sijbring 
      G

roningen Seaports

D
hr. S. Jansen 

      N
O

M

D
hr. R

. M
ulder 

       Vereniging Eigen H
uis

kwartiermakersnoordoost
Groningen

dialoogtafel


