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Bestuurders en raadsleden in Loppersum hebben volgens het DvhN geen 

goed gevoel bij de versterkingsplannen en menen dat de oorzaak in Den 

Haag ligt, dat de NCG de uitvoering doet en dat de Raad daar niks over te 

zeggen heeft. Een wethouder meent dat we te maken hebben met een 

opgetuigd circus, nog steeds volgens de krant, en dat de gemeente maar 

een van de partijen zou zijn. Hij stelt zelfs dat rechtsongelijkheid niet uit te 

sluiten is en dat dat “wettelijke systematiek” zou zijn. Dat laatste kan 

natuurlijk per definitie al niet, maar ook de andere kritiek en de 

defaitistische houding zijn onterecht. De besturende colleges en coalities 

van de aardbevingsgemeenten (“de regio”) hebben ZELF gekozen voor een 

nauwe samenwerking met de Minister en voor het gaandeweg akkoord gaan 

met alle beperkingen van dien. 

Ook van onze raadsvergadering vorige week is een kritisch verslag 

verschenen met onder andere opmerkingen “dat wij andermans verhaal 

moeten vertellen” Dat klopt dus niet. Het is wel degelijk het verhaal van de 

Coalitie. Principieel door te kiezen voor een samenwerkingsmodel met de 

Gemeente als opdrachtgever van een gedwongen winkelnering bij de NCG, 

Praktisch door die opdrachtgeversrol niet waar te maken. 

6 februari j.l lieten de ministers Wiebes en Knops niet na voortdurend te 

benadrukken dat al hun beleid samen met “de regio” was opgesteld en ook 

Alders destijds sprak over de gemeentebesturen als  zijn “baas”.  

Het College zegt geen behoefte te hebben aan een evaluatie en wil op 

dezelfde weg voort met nieuwe toezeggingen van de NCG, waar geen 

bewoner nog vertrouwen in heeft. Ondanks alles hebben bewoners hun 

vertrouwen nog steeds gericht op de Gemeente. Het College zegt die 

verwachtingen te willen managen, maar welke verwachtingen dan precies? 

Toch niet die van het Plan van Aanpak, want daar staan te veel risico’s en 

onzekere versnellingsmaatregelen in: daar gaat niemand zijn hypotheek voor 

ophogen.  

En tegelijkertijd beantwoordt het College vragen van D66 met de mededeling 

dat het niet te doen zou zijn om 3000 bewoners bij het proces te betrekken. 

Waarom niet met behulp van een digitaal platform waarop bewoners hun 

eigen digitale dossiers kunnen bijhouden en hun eigen persoonsgegevens 

kunnen regisseren? TNO heeft er in opdracht van BZK en NCG al een jaar 

geleden een ontwerp voor gemaakt! 

En wat betekent de onzekerheid over de versterking voor het NPG?   



Dat vermeldt nog steeds dat voortgang van versterking een randvoorwaarde 

is. Weliswaar hebben bestuurders en directeur dat gerelativeerd, maar er is 

een verwachting gewekt! 

Bestuurders hebben de praktische neiging om problemen op te knippen, uit 

elkaar te halen om ze op te lossen. Integratie komt later wel. Het probleem is 

alleen dat het burgerperspectief begínt met integraliteit: de bewoners die wij 

als Raadsleden vertegenwoordigen willen overzicht en zekerheid, inhoudelijk 

en in de tijd. Het mag in den beginne best wat langer duren als je maar weet 

waar je aan toe bent. En op dat punt zullen wij nu als opdrachtgever van de 

overheid, en het College als opdrachtgever van NCG en NPG moeten leveren. 

Daartoe hebben wij ze “gemandateerd”. 

Tenslotte. 

De Corona-crisis stelt elk perspectief ter discussie. 

We hebben al gemerkt dat het geld dat er voor KLM is, er niet was voor 

Groningen. Wij zullen het meer dan ooit moeten doen met de ondiepe 

zakken van Wopke Hoekstra. 

Wat is er eigenlijk vastgelegd over bijvoorbeeld de Gaswinning naar 0 ? 

Voor zo ver wij weten niks. Voor het zelfde geld, of liever gezegd: voor meer 

geld heeft een volgend kabinet die ondergrondse miljarden toch weer nodig. 

Wat wij nodig hebben is een eigen, een (mid-)Groningse visie op onze 

toekomst. Onze werkgroep NPG heeft een aanzet voor zo’n toekomstvisie 

gegeven. Jammer dat die bij de eerste uitwerking van het NPG-MG niet 

benut is. Jammer ook dat de in die notitie beschreven wenselijkheid van 

digitalisering niet terug komt in de NPG-MG-notitie over Communicatie. 

Wij zullen als Raad weer zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen om de 

burgers een betrouwbaar perspectief op de toekomst te geven.  

Wij denken dat de Coalitie te optimistisch over de grip op het proces en te 

veel slagen om de arm houdt. Wij vinden nog steeds, al 2 jaar, dat we het 

Plan van Aanpak moeten kunnen uitvoeren met andere partners!  Zoals dat 

met het Scholenprogramma gebeurt en zoals ook het plan 

Steendam/Tjuchem is opgezet? 

Laten we even tijd nemen voor een herbezinning op onze toekomst en op de 

besteding van de gelden waarvan we nog zeker lijken te zijn. 

 

 



 


