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Betreft: schriftelijke vragen  

 

Geacht College, 

 

Gisteravond werden wij geconfronteerd met bijgevoegd1 artikel d.d. 12-12-2017 getiteld 

"gasberaad en bodembeweging voelen zich niet serieus genomen" waarin het Gasberaad en 

de Groninger Bodem Beweging aangeven dat zij zich genegeerd voelen door bestuurders 

van de provincie en de twaalf aardbevingsgemeenten. De GBB en het Gasberaad zijn 

teleurgesteld dat de bestuurders zich voorlopig kunnen vinden in de versterkingsplannen van 

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. 

 

Betrokkenen vragen zich hardop af wat dit bekent voor de toekomst van de zogenoemde 

maatschappelijke stuurgroep. 

Tot heden was de koers van de provincie om samen met de inwoners op te trekken. Nu 

wordt klip en klaar aangegeven dat de provincie bewust een andere route kiest dan de 

maatschappelijke partners die voor de inwoners opkomen. Hiermee zet het college 

verhoudingen onder grote druk. 

 

Groninger Belang maakt zich hier ook grote zorgen over en daarom stellen wij de volgende 

vragen: 

  

1- Bent u het met ons eens dat het van het allergrootste belang is dat we de 

maatschappelijke partners "erbij houden"? 

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

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? 

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

partners?  

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

6- Ziet u de meerwaarde van de maatschappelijke stuurgroep nog in, zo ja wat geeft 

meerwaarde? 

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 wel 

hun handtekening onder zetten (zij het met disclaimer). 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de statenfractie Groninger Belang, Petra Blink 
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