Geachte Minister van Economische Zaken en Klimaat, mijnheer Wiebes,
Gezien de uitzending van zomergasten dd 26 aug 2018, waarin u sprak over vooruitgang, optimisme,
idealisten, mensen met een goed idee. In dat licht vragen wij Inzake 2 dossiers Groningen en het
klimaatverdrag wij uw aandacht.
Het goede idee waar deze mail over gaat betreft de gedachte dat we alleen maar hoeven te doen
wat nodig is. In het proces van vaststelling van de geldelijke gevolgen is, dat wat van waarde is voor
de samenleving nogal buiten het debat houden.
Met waarde als punt van aandacht richten wij ons op Groningen en het klimaatverdrag.
We stellen dat het binnen onze samenleving van morele en maatschappelijke waarde is om
aardbevingsschade te herstellen en het klimaatverdrag uit te voeren.
Pas bij de uitvoering komt geld om de hoek kijken, is geld nodig.
Gebrek aan geld mag geen reden zijn om iets niet te doen.
Geld benodigd voor de uitvoering van overheidsbeleid halen we uit belastinggeld teneinde dat in en
voor de samenleving te besteden.
Wordt er geld genoeg opgehaald dan is er niets aan de hand.
Is de hoeveelheid opgehaald belastinggeld niet toereikend, dan kan de staat of elders bezuinigen of
geld lenen en de staatsschuld en rentelast vergroten.
Wij vragen uw aandacht voor nog een derde mogelijkheid, dat tegelijk een mooi sturingsinstrument
een regio als Groningen kan zijn. Als Open Economenkring Amersfoort achten wij de tijd rijp en het
momentum daar om die derde weg in te zetten. Voor een aanzet tot een onderbouwd perspectief
van deze derde weg sturen wij u hierbij ´Groningen in Transitie´.
Wij pleiten voor een proefproject met een complementaire munt als ondersteunend financieel
instrument voor een waarde gestuurd autonome regionale aanpak voor en met de Groninger
gemeenschap, die het aangaat.
De vereiste geldschepping geschiedt niet op basis van schuld.
In het licht van zelfbeschikking op basis van waarde denken wij aan een omkering van de relatie met
de getroffen bevolking rond de ontstane economische realiteit en haar uitdaging.
Geldschepping met een lokale munt niet in plaats van maar aanvullend op de euro. Daarvan kan
gebruik gemaakt worden als de hoeveelheid opgehaald belastinggeld beperkt is en er om welke
reden dan ook dit niet in voldoende mate beschikbaar is.
De last voor uitvoering van overheidsbeleid blijft ook beperkt, zoals de beleidsvelden onderwijs,
veiligheid edm.
Herstel van de aardbevingsschade Groningen en uitvoering van het klimaatverdrag dragen echter wel
beperkt bij aan werk en inkomen en aan economische groei in de lokale regio´s.
Elders in de wereld wordt reeds gebruik gemaakt van meerdere muntenstelsels naast elkaar.
Het bekendst is wellicht Zwitserland met de WIR naast de Euro. In ons land is de professionaliteit van
STRO u wellicht bekend. Dienstbaarheid aan de lokale samenleving ligt in alle gevallen ten grondslag
aan dergelijke autonome burgerinitiatieven.

Niet alleen de Open Economenkring Amersfoort ondersteunt diverse complementaire
munten. Wel geven wij een voorzet voor een businesscase "herstel aardbevingsschade
Groningen".
Samenvattend staat in onze voorzet een blauwdruk

De blauwdruk in haar samenhangende aspecten zijn.
- Invoering van de Groninger Florijn aan de hand van de talent technologie
- Geldschepping per individueel schadeherstelproject in teamverband
- Optuigen van de monitoring van de geldcirculatie
- Opbouwen van waardeketens rond de schadeherstelprojecten
- Optuigen van een kring van belanghebbenden per lokaal herstelproject
- Formaliseren van de autorisatie in het kader van een proefproject met urgentie.
Graag gaan we met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken hoe een en ander voor te leggen
aan de getroffen inwoners van Groningen.
Voor ons en voor de generaties na ons,
mersfoort, met vriendelijke groet,

Voor een ander algemeen inzicht, bijgaand ons: proposal concerning local currrency .
Bij een ontvangstbevestiging van uw kant zullen wij de twee bijlagen alsnog sturen.
Met dank voor de trigger vragen wij u om een overleg inzake uw dossier Groningen en het
klimaatakkoord.
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