
 
 

 

         Overschild, 18 juni 2018. 

 

 

Geachte leden van de Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat, 

 

Bij deze zeg ik u alsnog dank voor de convocatie die de Dorpsbelangenwerkgroep 

Versterking Overschild DVO mocht ontvangen voor het Rondetafelgesprek over de rol en het 

instituut van de NCG op 28 juni a.s. 

 

Op zich was uw uitnodiging voor een werkgroep van een klein dorp als het onze vererend, 

ook al heeft het dorp zich met zijn 'Gallische' assertiviteit een zekere reputatie verworven. 

Dat desondanks de motivatie om op uw uitnodiging in te gaan gering was vindt zijn meest 

recente oorzaak in het zowel procesmatig als inhoudelijk hoogst bedenkelijke niveau van 

aanloop, verloop en follow-up van het Kamerdebat van 7 juni. Voor de confessionelen onder 

u: 'Hoort nu dit, gij dwaas en harteloos volk! die ogen hebben, maar zien niet, die oren 

hebben, maar horen niet.' (Jeremia 5:21) 

 

Wat na ampel beraad eind vorige week de doorslag gaf om niet op uw convocatie in te gaan 

was dat wij ons ondanks de grote motivatie van onze werkgroep niet bij machte achten de 

meerderheid van u in twee minuten te inspireren alsnog waarachtige en daadwerkelijke 

betrokkenheid voor veiligheid en welzijn van de bewoners op te brengen. 

Niet onopgemerkt is daarnaast gebleven dat de ene voor Blok 2: 'Bewoners en 

bewonersorganisaties' uitgenodigde individuele 'bewoner' in het geheel geen bewoner is in de 

zin van 'aardbevingsgedupeerde' maar wel prominent lid van een van de coalitiepartijen. Dit 

zou niet van humor gespeend zijn geweest ware daar niet de eerder beschreven bitter ernstige 

achtergrond. Des te ernstiger omdat betrokkene zich voorstander heeft getoond van een 

'aardbevingsminister' wat lijnrecht in strijd is met het door veel van de echte bewoners 

voorgestane onderbrengen van beleid en uitvoering dicht bij hun eigen niveau: de gemeenten. 

 

Dat onze werkgroep afziet van deelname aan het Rondetafelgesprek betekent niet dat wij geen 

onzes inziens voor u zinvolle ervaring, kennis en inzichten hebben rond het functioneren van 

(het instituut) NCG. Wij zenden u daaromtrent een dezer dagen een op de vragen in de 

convocatie gebaseerde notitie.  

 

 

Hoogachtend, 

Namens de Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild, 

 

drs. Cees Wildervanck. 

 

 


