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van de Gemeente Midden-Groningen.

Overschild, 31 maart 2018.

Mijne Dames en Heren,

Niet in de laatste plaats dankzij de intensieve ondersteuning van bestuurlijk en ambtelijk 
Midden-Groningen stevent ons dorp Overschild inclusief buitengebied af op een succesvol 
dorpsvernieuwingsplan. Aanleiding was de versterkingsoperatie; de uitvoering geschiedt door 
energieke gezamenlijke inzet van bewoners en gemeente, en die van Winy Maas en zijn 
medewerkers.

Op donderdag 29 maart jl. veranderde de situatie ingrijpend. Minister Wiebes kondigde aan de 
gaswinning in versneld tempo af te zullen bouwen en stop te zullen zetten. 
Op termijn is dit uiteraard buitengewoon positief. Maar het brengt nieuwe onzekerheid voor 
de komende jaren: wat zijn de consequenties voor de versterkingsoperatie, wat gebeurt er met 
de huizen, wat gebeurt er met de dorpen? 

Er zijn geen aanwijzingen dat de aardbevingen binnen afzienbare tijd zullen zijn afgelopen of 
zelfs maar sterk verminderd in hevigheid: aangenomen kan worden dat de komende vier jaar 
'code rood' van kracht zal blijven.
Een reëel gevaar is echter dat die risico's nu worden gebagatelliseerd. Symptomatisch is dat 
reeds twee dagen na Wiebes' aankondiging in de media vooral berichten staan over 
warmtepompen, gasloze huishoudens en verlies van werkgelegenheid. 
In het verlengde van dat risico ligt dat (rijks)overheid, NCG en zeker de NAM de 
onverminderd noodzakelijke werkzaamheden gaan vertragen, met als beproefd argument dat 
nader onderzoek noodzakelijk is.

Zowel vanwege het niet afgenomen risico als vanwege de nu reeds gecreëerde energie en 
resultaten in het kader van het dorpsvernieuwingsplan voor Overschild e.o., dringen wij als 
Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild er bij u op aan om onverminderd het uwe te 
(blijven) doen om het versterkingsproces en in dat kader het proces van dorpsvernieuwing 
voortvarend voortgang te doen blijven vinden. 

Hoogachtend,
Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild,

drs. C. Wildervanck.


