Aan:

de toekomstige onderhandelaars bij de kabinets(in)formatie en
de betrokken (in)formateurs
p/a Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 AE Den Haag

Onderwerp:

Vergaderlocatie Formatie 2017

Datum:

8 maart 2017

Geachte dames en heren,
De provincie Groningen is een prachtige provincie. De inwoners van de provincie zijn hier terecht trots
op.
Die trots is inmiddels aangetast door de aardbevingen door gaswinning. U kent allen de discussies die
hierover hebben gespeeld en die nog in alle hevigheid spelen. Vertrouwen op herstel, herstel van
vertrouwen is geen gemakkelijk proces. De vorige Tweede Kamer heeft stapels moties en verzoeken
uit onze provincie ontvangen.
Vandaag ontvangt u een ander verzoek van ons. En we hopen dat u hier iets mee gaat doen!
We willen u uitnodigen om in onze mooie provincie neer te strijken tijdens de komende
kabinetsformatie.
Groningen, en ook zeker het aardbevingsgebied beschikt over verrassend veel goede
vergaderlocaties. Al zijn ook veel van deze panden in de laatste jaren zwaar getroffen door de
gevolgen van de gaswinning.
We kunnen ons voorstellen dat u gaat vergaderen in Hotel Spoorzicht in Loppersum of bijvoorbeeld in
Walsemaweer bij Kantens.
Waarom we vinden dat uw kabinetsformatie gehouden moet worden in Groningen in een pand dat is
getroffen door de aardbevingen?
-

Solidariteit met Groningen
Gaswinning hoort een stevig aandachtspunt te zijn in de formatie
U kunt laten zien dat Groningen de moeite waard is!

Ter inspiratie voor uw nieuw coalitieakkoord geven wij u hiervoor ook onze wensen mee ten aanzien
van de gaswinning en aardbevingen. Die treft u in bijlage aan. Wij gaan er vanuit dat u deze punten
overneemt. In de campagnetijd zijn al toezeggingen gedaan die dit rechtvaardigen.
Dus: Doe Groningen recht!

Met vriendelijke groet,
Bram Schmaal,
Fractievoorzitter Statenfractie Groninger Belang,
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Bijlage:
Gerechtvaardigde wensen van Groningen voor het nieuwe coalitieakkoord:



Onafhankelijke schadeafhandeling voor het hele aardbevingsgebied (conform uitspraak
arbiter), en dus los van NAM & EZ.



Begin met een schone lei: alle lopende schades afhandelen.



Nieuw protocol volgens mijnbouwwet en omkering bewijslast (dus geen onderscheid tussen
cosmetische trillingsschade en zetting ed)



Versterkingsopgave: geef mensen de controle over hun leven terug! Dit kan met een A la
carte menu: uitkoop, versterken of aardbevingsbestendige nieuwbouw.



Kernwoorden: menselijkheid en snelheid!



Ga niet mee in plannen & protocollen die in de basis niet kloppen (bv onderscheid binnen- en
buitengebieden obv niet wetenschappelijk onderbouwde contouren die bedoeld waren om te
prioriteren en niet om gebieden buiten te sluiten!).



Maak een nieuwe basis van waaruit je de problemen voor Groningen echt kan oplossen!
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