
 

 

 
 

 
 

 
 
 
Algemene beschouwing PS Juli 2017 
 
Bij de algemene beschouwingen kijken we een beetje terug en we kijken vooruit!  
We kunnen nu een verhaal vertellen over Peter die in Noord Groningen woont en het even niet 
meer ziet zitten, en nog maandelijks de hypotheek betaalt en weet dat hij dit geld gewoon weg-
gooit -omdat zijn huis niets meer waard is- we kunnen ook een verhaal vertellen over het leven 
van een inwoner in Meeden die straks dicht op windmolens woont; we gaan het niet doen. Wij in 
dit huis, in deze Statenzaal kunnen wel degelijk het verschil maken en dat doen we te weinig!!  
 
U vraagt zich hopelijk niet af…hoe we het verschil kunnen maken! Want jullie weten dat wij het 
kunnen!  
 
Ook vandaag gaat het weer over de winning van delfstoffen en de schade die dat met zich mee-
brengt. We merken in de samenleving dat de inwoners het moe worden…. om continu het gevecht 
aan te gaan om telkens teleurgesteld te worden na een lichtpuntje… een stapje vooruit, wat later 
weer niet zo blijkt te zijn… Zijn eerst de contourlijnen van tafel….blijkt later dat er over een binnen 
en buiten gebied wordt gesproken. Om dit vol te houden moet je bijna een marathon kunnen lo-
pen! 
Het gaat met vallen en opstaan …. 
 
Wat hebben we nu daadwerkelijk bereikt in Den Haag? Hoe gaat het schade protocol eruit zien? in 
motie 275 hebben de staten de richting op hoofdlijnen aangegeven. Hoe gaat GS ons hierbij be-
trekken? 
 
Wij moeten met z’n allen elkaar scherp houden, samen met de maatschappelijke groeperingen die 
prima werk doen! Groninger Belang is van mening dat we ook af en toe iets echt concreets moe-
ten laten zien aan onze gedupeerde inwoners! We weten dat er gevochten wordt aan de verga-
dertafels en dat gelukkig de Groningers een lijn vormen, maar dit gaat moeizaam, heel moeizaam!  
Kamp doet stoïcijns zijn werk, voert moties niet uit en wordt niet weg gestuurd! Hopelijk heeft een 
nieuwe minister meer oog voor de problemen in Groningen!  
 
In de afgelopen jaren heeft de Arbiter vaak laten zien dat er wel oog is voor de problemen, ellende 
en schade die de inwoners hebben. Dit is bijna het enige waar de Groningers nog wat vertrouwen 
uit putten! 
De recente melding dat inwoners wel een rechtsbijstandsverzekering kunnen afsluiten heeft ons 
niet verbaasd…. dit hebben we 2 jaar geleden ook al gehoord. Ze zijn nu bezig om WELLICHT…met 
de nadruk op wellicht een aparte verzekering te maken voor Groningen…nou ik zou zeggen suc-
ces…wellicht hebben we dan over 2 of 3 jaar een aparte verzekering….maar dan wel even goed de 
kleine lettertjes van de polis lezen…. 
 
 



 

 

Groninger Belang wil nu wat laten zien naar de gedupeerde inwoners en naar Den Haag dat het 
menens is!  
Wij willen een duidelijk signaal geven!  
Namelijk een fonds om een aantal procedures tegen te NAM/EZ te voeren om zo jurisprudentie te 
krijgen! Wij denken dat je met een bedrag van 200.000 euro al een heel eind komt! Dat kunnen 
we nu concreet onze gedupeerden helpen! 
 
Is dit zalig makend en DE oplossing?  
 
Nee dat is het niet, het is slechts een lichte ondersteuning van onze gedupeerde inwoners! 
Maar waarschijnlijk wel één waardoor mensen weer wat hoop krijgen en ietsjes meer vertrouwen 
krijgen in de overheid!  
Daarom dienen wij wederom een motie in om een fonds te creëren van 200.000 euro voor het 
voeren van processen van gedupeerden met als doel Jurisprudentie te krijgen.  
En ja, tijdens deze marathon zullen we, wat Groninger Belang betreft, vaker de gedupeerde daad-
werkelijk moeten ondersteunen om de energie erin te houden. We kunnen dit alleen maar samen 
oplossen. 
We dienen daarom de volgende motie in: Motie Proefprocessenfonds  voor gedupeerden mijn-
bouwschade. 
 
Wij pleiten voor een netwerk van Tiltmeters, net zoals deze staten.  
Groninger Belang wil rechts of linksom een netwerk met Tiltmeters!  
De conclusie van het onderzoek door de NCG lag weken geleden al onder een vaas….want dat dit 
antwoord zou komen wisten we natuurlijk al….nu weer volle kracht vooruit om wel een Tiltmeter 
netwerk te krijgen.  
Wat Groninger Belang betreft betalen we het netwerk zelf!  
De kosten zijn lager dan het overschot in 2016! Wat ons betreft gaan bijvoorbeeld een club zoals 
de RUG dit netwerk beheren.  
Is dit wel zalig makend??….nee maar het geeft wel weer een handvat en uiteraard zijn er meer 
handvaten, maar dit is wel één die een onomstotelijk bewijs kan leveren tussen het verband van 
de mijnbouw en de schade die daardoor ontstaat.  
Nee we zijn er nog niet…want de NAM en EZ bedenken wel weer iets nieuws, maar ze kunnen hoe 
dan ook niet om de meetgegevens heen.  
Want meten is Weten! weet u nog… vast vroeger op school geleerd. En voor de collega statenle-
den die nog studeren en het nog niet hebben geleerd….het komt vanzelf voorbij, maar neem van 
mij aan ;-) 
 
Een ander punt waar Groninger Belang zich zorgen overmaak is de leefbaarheid in de provincie en 
dan met name over het plaatsen van windmolens dichtbij de bebouwing.  
De windmolens die het woon en leefgenot ernstig aantasten! windmolens op zee gaan als de 
brandweer! Minister Kamp overweegt zelfs om een aanbesteding te doen zonder subsidie!  
Er zijn inmiddels schepen gebouwd die in 1 keer molens van 15 MW kunnen plaatsen op zee….  
Gezien deze ontwikkeling vindt Groninger Belang het ongepast en achterhaald om nu nog molens 
op land te plaatsen!  
Waar al jarenlang de inwoners van Meeden en omstreken te hoop liepen tegen de plannen ont-
staat de onrust nu in Delfzijl, Oudeschip.  
Houd er toch mee op! Plaats 7 molens op zee en het windpark N33 is overbodig….en het bespaart 
het rijk ook nog eens subsidies en de inwoners worden niet beperkt in het leef en woongenot!  
Windmolens op land zijn voor Groninger Belang verleden tijd! 



 

 

Wij maken ons dan ook ernstig zorgen over de recente uitlating van gedeputeerde Homan dat zij 
toch weer meer windmolens op land wil plaatsen. 
Gezien het voorgaande heeft dit niets meer te maken met de energietransitie, want een paar mo-
lens extra op zee lever meer dan hetzelfde resultaat. Wij dienen hierover een motie in. 
 
Het college maakt soms rare keuzes… zo wordt er voorgesteld om 600.000 euro uit te geven voor 
vogelradars op windmolens die commercieel geëxploiteerd worden om vogels te beschermen en 
wil het college geen geld uit geven om de gedupeerde inwoners te ondersteunen, omdat de NAM 
of EZ dit moeten doen…. wat ons betreft is het vandaag de dag om als staten te laten zien dat het 
anders kan en anders moet!  Groninger Belang is niet akkoord met deze uitgave voor een vogelra-
dar. De tekst in de toelichting A5 programma 2 roept alleen maar vragen op en geeft niet een dui-
delijke reden waarom de inwoners van Groningen moeten mee betalen aan een radar systeem 
terwijl deze kosten toch echt voor rekening moeten komen van de partijen die de windmolens 
commercieel exploiteren met veel subsidie. 
 
De visie kan wat Groninger Belang nog wat scherper! Als we kijken naar de infrastructuur dan 
moet de visie ook op de langere termijn gericht zijn en niet alleen het hier en nu!  
Er moet een snelle hogesnelheidsverbinding komen van Hamburg via Bremen en Groningen naar 
Amsterdam!  
De MIRT 2026-2046 komt er aan….. hier worden keuzes gemaakt.  
 
Groningen moet samen met de SNN partners zich hiervoor sterk maken!  
We moeten op tijd mee praten en ons niet het kaas van het brood laten eten door de randstad!  
Ook moeten we bij de MIRT overleggen pleiten voor een spoorverbinding naar GAE!  
Met een directe snelle verbinding tussen de stad en de luchthaven wordt GAE weer een stukje 
aantrekkelijker!  
Onze staten moeten daarbij ook zelf onze rol stevig pakken en het college een boodschap meege-
ven naar Den Haag , in plaats van af te wachten wat voor boodschappen het college daar nog kon 
vinden in de winkel. Wij komen hier nog op terug. 
 
De Visie ontbreekt ook op gebied van vaarrecreatie. een economische pijler van onze westerbu-
ren.  
We hebben de ruimte en de mogelijkheden en we geven aan dat we het willen…maar als het er 
echt op aankomt voeren wij het niet goed uit!  
Een voorbeeld daarvan is de blauwe stad…veel geld, heel veel geld, veel water, maar niet goed 
nagedacht voor de waterinfrastructuur….. bijna altijd moeten er bruggen open omdat er niet goed 
rekening wordt gehouden de vaarrecreatie… we hebben een goed voorbeeld bij onze Friese bu-
ren. laten wij daar iets van leren en de goede dingen kopiëren…anders wordt het nooit wat.  
 
Nu we toch bij de Blauwe stad beland zijn…… Provincie houdt u bij u leest en stop nou eens om 
projectontwikkelaar te spelen, draag het over aan de gemeente en houdt de rollen zuiver!  
Goed om te horen dat er verwacht wordt dat we de voorziening van 37 miljoen weer terug ver-
dienen met de blauwe stad…volgens ons een mooi moment om het over te dragen aan de ge-
meente 
 
Er zijn meer onderwerpen waaruit blijkt dat de provincie soms eigenlijk nog steeds een grote ge-
meente wil zijn.  
Dit blijkt wel uit het compensatiefonds GAE…. we gaan flink inzetten op zorg! maar hoort deze 
taak niet bij de gemeente?? net als de leefbaarheidsagenda??!  



 

 

Groninger Belang is van mening dat gemeente prima zelf weten hoe ze een gemeente moeten 
besturen, de decentralisatie heeft aangetoond dat gemeenten dit ook kunnen!  
Respecteer ze dan ook ….. en druk zeker geen zaken door waar de gemeenten en haar inwoners 
het niet mee eens zijn! 
 
In paragraaf 6.5 van het collegeprogramma staat op oprichten van een bedrijfsverplaatsingsfonds. 
In de commissie gaf de gedeputeerde aan dat het teveel geld kost……alleen is het ons compleet 
onduidelijk hoe groot het probleem is, in welke oplossingsrichting GS denkt en of er eventueel 
alternatieven zijn.  
Groninger Belang kijkt wat ruimer dan alleen het bedrijf te verplaatsen, daarom dienen wij een 
motie in om de knelpunten in kaart te brengen. 
 
Het is weer een belangrijk jaar! We zijn erg benieuwd hoe we hier volgend jaar staan…….. deze 
zelfde zin zei ik vorig jaar ook…alleen dan over 2016 
 
We hopen dat het nieuwe kabinet verstandiger keuzes gaat maken en het vertrouwen weer terug 
weet te winnen!  
Ondertussen zijn wij nog druk bezig om de marathon te lopen….alleen is het verschil dat je wel 
weet hoelang een gewone marathon is en we niet weten hoelang deze marathon zal zijn… Maar 
we weten wel dat het lang zal zijn en dat we de marathon gaan uitlopen! 
 
Bram Schmaal 
Fractie Groninger Belang 


