Bijdrage PvdA
Voorzitter,

Als we het memo van het College lezen aangaande het ontwerp vaststellingsbesluit gaswinning
Groningerveld, de punten die daarin genoemd worden als bouwstenen voor het opstellen van een
regionale zienswijze zouden we heel gemakkelijk kunnen volstaan met:
“De fractie van de PvdA onderschrijft de opstelling van het college en de aangedragen bouwstenen
uit de memo om te komen tot een regionale zienswijze. En zien zsm ná 14 juli de zienswijze naar de
Raad toekomen.”
Echter , voorzitter, dan vindt onze fractie toch een wat te eenvoudige reactie.
Waar een vorige raadsvergadering onze fractie werd uitgedaagd om nadrukkelijker te laten horen
wanneer wij vinden dat “Den Haag” er te makkelijk mee weg komt.
Zo vindt ook onze fractie dat waar er in het memo gerept wordt over ‘wij zullen de minister
oproepen alles uit de kast te halen om de gaswinning zo laag mogelijk te houden’ dat in de zienswijze
duidelijker begrenzingen mogen worden aangegeven en daaraan gekoppelde verwachtingen naar de
minister.
Laten we voorop stellen dat we blij zijn met de beeindiging van de winning per medio 2022 en
sluiting van het Groninger veld 2025/2026. Maar daarmee zijn onze zorgen niet weg .
In het dagelijks leven van onze getroffen inwoners is daar nog weinig merkbaar van, de versterking
die in 2019 vlg de minister volop op gang zou komen, heeft tot maart 2020 nog maar 11 !! versterkte
woningen laten zien.
En ook de schade-afhandeling is nog lang niet goed genoeg. Nu wordt een 3e instantie, nu het
Instituut Mijnbouwschade, daar voor verantwoordelijk. Maar nog steeds wordt maar een deel van
de schades binnen de gestelde termijn afgehandeld. Dit moet echt beter als de overheid het
vertrouwen van de burger terug wil krijgen.
Zoals ook in de memo staat, blijkt uit een kortgeleden verschenen critical review van de RUG dat de
versterking van woningen een behoorlijke botsing is tussen papieren werkelijkheid en de praktijk!
Zoals gezegd raakt dat aan de grondrechten van onze inwoners die recht hebben op veiligheid en
ongestoord woongenot. Ook wat de fractie van de PvdA betreft mag in de zienswijze hier ook wel
steviger taal worden neergezet.
In de keuze voor de operationele strategie wordt nog veel te veel uitgegaan van leveringszekerheid .
en niet van bestaanszekerheid van onze inwoners. Ook die laatste zou voor het Rijk bovenaan
moeten staan.

Te makkelijk wordt er in Den Haag van uitgegaan dat met de afbouw van de gaswinning de veiligheid
omgekeerd evenredig toeneemt. Nergens blijkt dat uit. Te weinig is bekend wat de ondergrond doet
in de jaren ná stopzetting van winning. De afgelopen periode waren er immers toch ook weer
aardbevingen , ook in onze gemeente, met nieuwe schades als gevolg..
De fractie van de PvdA verzoekt het college om in de zienswijze voor een stevige bewoordingt e
kiezen op het gebied van grondrechten van onze burgers m.n. aangaande veiligheid.

Voorzitter, zover in eerste termijn.

Thea van der Veen,
PvdA MG 2 juli 2020

