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Bijdrage Leefbaar MG inzake: Bespreking van de inzet voor de zienswijze op hoofdlijnen van het 

ontwerp-vaststellingsbesluit 2020-2021 van het Groningerveld. 

 

SodM waarschuwt voor onnodige vertraging in de versterkingsopgave Op 9 juni publiceerde zij de 
volgende verklaring: ‘SodM maakt zich zorgen over de vertraging omdat dit ten koste gaat van de 
veiligheid in de regio. Het is belangrijk dat huizen zo snel mogelijk aardbevingsbestendig worden 
gemaakt.1’ 

Dat gebeurt niet.  

Gaswinning zou altijd gekoppeld worden aan het behalen van de versterkingsdoelen. Feit is dat er op 

het gebied van het behalen van de versterkingsdoelen nog nooit wat behaald is. Er zijn altijd 

uitvluchten. Er moet meer onderzoek komen, er moeten berekeningen of normen worden 

afgewacht, er moeten huisbezoeken plaatsvinden of god weet wat. Feit is dat er nooit wat gebeurd. 

 

Logisch zou zijn en in lijn met de rechtspraak en het geldend recht dat de gaswinning volledig moet 

worden gestaakt nu het om het Rijk en de NAM moverende redenen volstrekt onmogelijk blijkt te 

zijn om de versterkingsopgave uit te voeren. Er komt letterlijk niets van terecht.  

In het RTV noord-item Baas nieuw Instituut Mijnbouwschade Groningen: ‘Rijk zou meer moeten 

doen voor Groningen’ geeft de baas van het TCMG (zo dadelijk IMG) de heer Kortmann aan wat het 

probleem is: Hij zelf. 
Leefbaar MG verwijst naar het bijbehorende interview waarin hij zegt: 

‘’Groningers hebben aanspraak op genoegdoening door het falen van de overheid …’’. Toen dacht 

Leefbaar Mg nog een tel dat het er nu eindelijk van gaat komen: Een waardige omgang met onze 

mede inwoners door de Staat, maar helaas sprak Kortmann daarna de woorden: 

‘’… dat kan in de vorm van geld, máár dan kun je ook aan andere dingen denken zoals een vergoeding 

in natura; Kom Groningen maar tegemoet om een aantal dingen hier te verbeteren’’. 

Kortom, wéér een doekje voor het bloeden! De NPG-gelden die kralen en speigeltjes zijn t.o.v. het 

werkelijk bedrag dat nodig is om het falen van de Overheid weer recht te trekken. 

Leefbaar MG is het spuugzat! Huizen worden maar niet versterkt en we weten allemaal wel waarom: 

Het kost te veel centjes. Nou, zoals we allemaal nu weten kan de Staat zo -hup- even 40 miljard lenen 

vanwege corona. Dat is niets, omdat wij een beperkte staatsschuld hebben dan wel heel erg veel 

positieve balansposten daar tegenover. De logica is eenvoudig: niet nakomen van de 

versterkingsverplichting die al zo eindeloos vertraagd is en steeds verder vertraagd wordt betekent 

gaswinning op nul tot het wel gelukt is. Omdat het bij versterken om veiligheidsrandvoorwaarden 

gaat is dit volstrekt redelijk standpunt. De centrale overheid en de NAM lukt niets, behalve gas 

doorpompen. Zodra het gasdoorpompen stopt zullen we zien hoe snel de versterkingsopgave 

gerealiseerd wordt. Alle bezwaren zullen schijnbezwaren blijken.  

Onze inwoners zijn niet veilig, de scheuren worden maar groter en groter en dan durft deze 

Kortmann nog te beweren dat wij in Groningen ‘’… blij kunnen zijn vanwege de wil van Den Haag een 

aantal dingen te verbeteren’’? Ga spelen! Het gaat hier niet om afkoop van veiligheid door middel 

van leuke dingen voor de mensen.  

 
1 https://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2020/06/09/sodm-waarschuwt-voor-onnodige-vertraging-in-de-ver-
sterkingsopgave 

https://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2020/06/09/sodm-waarschuwt-voor-onnodige-vertraging-in-de-versterkingsopgave
https://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2020/06/09/sodm-waarschuwt-voor-onnodige-vertraging-in-de-versterkingsopgave


Het is noodzakelijk om nu heel duidelijk positie te kiezen want de overheid en NAM krijgen nu wat zij 

graag willen zonder dat zij hun afspraken op het gebied van veiligheid nakomen. Dat is volledig in 

strijd met de grondrechten van onze inwoners.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


