
Bijdrage Leefbaar Midden Groningen 23 april 2020  Lokaal plan van Aanpak versterking Midden-

Groningen. 

Leefbaar Midden Groningen vindt de gedachte dat het versterken maar gerekt en gerekt wordt …. 

net zolang tot de gaswinning stilgelegd wordt in 2022 waardoor een sterk argument ontstaat voor de 

minister -voor Den Haag- om te zeggen dat er helemaal niet meer versterkt hoeft te worden …. een 

verwerpelijke. 

Waarom geeft Den Haag wel aan woningcorporaties in Groningen vele honderden -en bij elkaar zelfs 

miljarden- om huizen te versterken zoals nu volop in Appingedam gebeurt, zorgt de overheid goed 

voor haarzelf door overheidsgebouwen te versterken en meer, maar laat zij de ‘gewone burger’ maar 

aan haar -vaak diepe- onmacht over? Onmacht doordat deze veelal niet de financiele middelen heeft 

om een sterk proces te voeren bij de rechtbank dan wel zelf over de juridische middelen beschikt 

hiervoor? Zoals in een artikel in de Trouw heeft gestaan dient er 33 miljard naar Groningen te gaan in 

het kader van het versterken. Den Haag houdt deze maar weer mooi in zijn eigen zak. Allemaal om 

de kiezers van de VVD in de rest van Nederland prettig te stemmen. Dat komt Rutte en Wiebes maar 

al te goed uit en bij amper VVD-kiezers in Groningen …. De Groningers kunnen het maar weer slikken. 

Leefbaar Midden Groningen vraagt zich af waarom alle colleges uit ‘De regio’, de 

aardbevingengemeenten’ + de provincie nog aan tafel willen bij de minister. Evenzo wat maakt dat 

deze college’s en Raden zich niet verenigen en collectief zeggen tegen de minister dat er geen 

molecuul gas meer gewonnen wordt uit de Groninger bodem eer zij met de benodigde gelden over 

de brug komt. De gaswinning wordt nu even stil gelegd, maar dit heeft veel meer te maken met de 

uiterst lage gasprijs dan dat Wiebes besluit de gaswinning stil te leggen uit zorgzaamheid naar de 

inwoners van Groningen. Het is niet meer dan een egoistische daad van de minister, van Den Haag. 

Dit ook in het licht van een artikel uit het gezaghebbend blad De Ingenieur waaruit blijkt dat er over 

enige tijd zeker weer gas gewonnen zal worden uit de ondergrond van Groningen. Nu dan wel met 

stikstof die in de Eeemshaven de grond in wordt gespoten en het aardgas -door zijn soortelijk 

gewicht- voor zich ‘uitduwt’ waardoor deze nu nog aanwezige 1/3e gasbel wordt samengeperst tot zo 

onder Midden-Groningen, maar ook al zit er dan stikstof ipv methaan in de grond …… niemand weet 

wat voor gevolgen dit zal hebben. Midden-Groningen zou dan zomaar een tweede Loppersum 

kunnen worden. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek liet onlangs weten dan Den Haag tot nu toe voor 417 MILJARD 

aan gas uit ONZE bodem heeft gehaald. Dat zijn de opbrengsten van 2/3e gasbel. Een sommetje 

maakt dan al snel duidelijk dat de 1/3e gasbel die er nu nog zit ook zeker een 200 MILJARD 

vertegenwoordigt. Ook al zegt het ‘wetje van Napoleon’ dat wat in de grond zit voor Den Haag is (en 

alles op de grond van de gemeenten) ….. Leefbaar Midden Groningen vindt dat wij -het openbaar 

bestuur van alle ‘bevingen gemeenten dan wel heel Groningen- vanaf nu maar tegen Den Haag 

dienen te zeggen dat als zij de versterkingsoperatie nu gaat verhinderen wij ALLEN in Groningen het 

niet meer toe zullen staan over enige tijd het restant van 200 MILJARD aan gas onder onze voeten te 

gaan halen en WIJ dat zelf maar enige tijd gaan houden om de immense schade die de minister en 

NAM in Groningen hebben aangericht te herstellen en vergoeden.  

Als je niet voor sterk voor jezelf opkomt zal Den Haag over ons en onze mede-inwoners blijven 

walsen. Niet meer aanschuiven en meepraten dus, maar afdewingen. In het grote belang van onze 

bijna 600.000 inwoners van Groningen en dik 60.000 in Midden-Groningen. 
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