
 

 

Kabinet en Tweede Kamer! Doe in juli  2015 wel uw plicht voor de Groningse 

burger! 

Volksvertegenwoordigers, bevrijd ons. Wij zijn Nederlanders uit Groningen, Stad en Ommelanden.  

Wij lijden al tijden. Wij lijden te veel, wij worden niet gehoord, niet serieus genomen. 

En wij zijn het volledig zat om blijvend als wingewest te fungeren. Bevrijd ons van dit juk! 

Er rust een grote verantwoordelijkheid op uw schouders! Wilt u, ondanks dit aflopende fossiele 

tijdsgewricht, toch het Noordelijke landsdeel letterlijk en figuurlijk verder laten uitzuigen? Wat blijft 

de Groningers te doen, nu steeds duidelijker wordt hoe onmachtig de wereld toekijkt tegenover de 

aandeelhouders van de NAM/Shell?  

Hoe daadkrachtig wilt u als politici zijn om uw burgers in Groningen veiligheid te geven? 

Wij hebben te maken met een mijnbouworganisatie (NAM/Shell) wier bestaansrecht is het winnen 

van fossiele grondstoffen (in Groningen: gas). Daarnaast hebben we te maken met een kennelijk aan 

fossiele grondstof verslaafde overheid; een overheid die – zoals een rechtgeaard verslaafde betaamt 

– zich dom en doof houdt voor mogelijke alternatieven en voor het afkicken van aardgasconsumptie.  

Wij zeuren niet snel. Zo zijn Groningers niet.  Maar nu wij zijn een bevolkingsdeel dat in het nauw 

gedreven is! En wij voelen de ‘kat’ in ons naar boven komen… Verwacht u een lijdzaam toezien van 

onze kant? Verwacht u van ons een verder gelaten wachten op het nu onafwendbare moment (bij 

deze mate van gaswinning) dat wij straks familieleden en buren van onder de puinhopen naar boven 

moeten halen? 

Wij Groningers zijn trots op onze Stad en haar Ommelanden; trots op haar heden en verleden. Deze 

trots bindt ons aan de toekomst van ons Groningen. Een toekomst waarin wij, in veiligheid en met 

vreugde, willen wonen en werken.  

Daarom verlangen wij van u: 

Veiligheid voor de burgers voorop! Laat u niet verleiden om de 30 miljard kuub als een absoluut 

eindvolume te nemen waarnaar de productie maximaal naar omlaag moet. Dat getal van 30 zegt 

namelijk niets over de veiligheidsrisico’s! Het zegt hooguit iets over de mate waaraan aan de huidige 

leveringsvoorwaarden kan worden voldaan!  

Vraag om de veiligheidsanalyses en maak een veiligheidsbeleid, alvorens de winning toe te staan. 

Hanteer het voorzorgsprincipe en stop de gaswinning tot duidelijk is wat de risico’s zijn. Laat u 

daarbij niet het bos insturen doordat gezegd wordt dat daar opnieuw een paar (jaar) aan onderzoek 

voor nodig is! 

Bedenk wel dat het de gastransporteurs (GasTerra, GasUnie) zijn die u de hoeveelheid van 30 miljard 

kuub, benodigd voor de afgesproken levering aan derden, hebben voorgehouden. Bedenk vervolgens 

dat zij daarmee, als commerciële bedrijven, echt niet aan de ‘veilige’ kant  voor burgers zullen gaan 

zitten. Met andere woorden: controleer of deze 30 miljard kuub niet meer is dan eigenlijk geleverd 

zou moeten worden. 



En vergeet ook niet dat alleen een werkelijk onafhankelijke instelling voor schadebepaling en 

schadeafhandeling de Groningers nog enigszins kan overtuigen van de goede wil van NAM/Shell en 

de centrale overheid. Bepaal daarom de versterkingsnormen niet bij een gelijkblijvend risico, maar ga 

bepalen wat de versterkingsnormen worden bij een winningsplan (over een lange periode) waarbij 

veiligheidsrisico’s al zijn ingecalculeerd en een veiligheidsbeleid is overeengekomen op een 

acceptabel veiligheidsniveau voor de Groningers.  

 

Het vertrouwen is weg bij de Groningers! Mocht daarbij de gasproductie niet worden aangepast naar 

daadwerkelijk veiliger niveau, dat zal de Groninger zich nog steeds genomen voelen.  

Heren en dames politici: onze verwachtingen over uw optreden zijn nog hoog. Stel ons niet opnieuw 

teleur. Besef dat uw uiteindelijke oordeel over het winningplan voor ons Groningers bijzonder 

belangrijk is. En niet gewoon belangrijk, het is van levensbelang. Wij hopen dan ook u bij machte 

bent de juiste oplossing een politieke oplossing te laten zijn.  

Wij hopen op dit juiste oordeel voordat ons onomkeerbaar leed wordt aangedaan. 

 


