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Schriftelijke vragen over het betrekken van de 
maatschappelijke organisaties bij het gaswinningsdossier 

Geachte mevrouw Blink, 

In uw brief van 13 december 2017 stelt u ons een aantal schriftelijke vragen over het betrekken van de 
maatschappelijke organisaties bij het gaswinningsdossier. In deze brief beantwoorden wij uw vragen, 

1- Bent u het met ons eens dat het van het allergrootste belang Is dat we de maatschappelijke partners 
"erbij houden"? 

Ja, wij vinden de meningen en standpunten van de maatschappelijke partijen zeer relevant en betrekken die 
standpunten bij onze meningsvorming en trekken zoveel als mogelijk gezamenlijk op. 

2- Zo Ja, wat doet u er dan voor om dit handen en voeten te geven? 

Wij voeren zeer regelmatig, zowel ambtelijk als bestuurlijk, overleg met Gasberaad en de Groninger Bodem 
Beweging. 

3- Het college geeft bij monde van de betrokken gedeputeerde aan bewust een andere route te kiezen 
dan de maatschappelijke partners. Waarom doet u dit? 

In onze brief aan de NCG over zijn MJP-brief die ook u is toegezonden, hebben wij aangegeven dat een 
fundamenteel andere aanpak van de versterking noodzakelijk is. Tegelijkertijd hebben wij aangegeven dat 
gedane beloften aan bewoners nagekomen moeten worden. Dat is de reden dat wij - nadat deze lijn met u 
besproken is in de commissievergadering van 29 november jl. - ervoor hebben gekozen de NCG met nadruk te 
laten weten dat enkel voor de korte termijn afspraken gemaakt kunnen worden. Verbeterde afspraken zijn 
noodzakelijk om Groningen toekomst te geven. Hiertoe zijn wij in gesprek met de minister. Waar deze 
afspraken een verbetering zijn ten opzichte van de nu geldende kaders vervangen deze de nu geldende kaders. 

4- Is dan geen moeite gedaan om gelijk op te trekken met de maatschappelijke partners? 

Ja, zie antwoord op vraag 2. 

5- Wat gaat u doen om de relatie met deze partners te herstellen? 

Zie antwoord op vraag 2. 
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6- Ziet u de meerwaarde van de maatschappelijke stuurgroep nog in, zo Ja wat geeft meerwaarde? 

De NCG werkt met twee stuurgroepen; een maatschappelijke en een bestuurlijke stuurgroep. Wij zien 
meerwaarde voor de maatschappelijke stuurgroep. Dat is ook de reden waarom wij - via de NCG - jaarlijks een 
financiële bijdrage leveren voor de betrokkenheid van de maatschappelijke partners. 

7- Hoe wilt u voorkomen dat inwoners lijnrecht tegenover provincie en gemeenten komen te staan 
omdat overheden keer op keer instemmen met plannen waarvan zij op voorhand zeggen er grote 
problemen mee te hebben, maar vervolgens wei hun handtekening onder zetten (zij het met disclaimer). 

Wij zijn van mening dat gemeenten en provincie niet lijnrecht tegenover de inwoners staan. Zowel overheden 
als maatschappelijke partners hebben de inwoners van dit gebied bij hun handelen centraal staan. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


