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Zoals bekend is de Nationale ombudsman al geruime tijd betrokken bij de
behandeling van klachten over de gevolgen van gaswinning. Vandaag
brengen wij een digitaal magazine uit over de problematiek in Groningen.

Datum
22 oktober 2021

Aanbevelingen
De Nationale ombudsman deed in 2017 zes aanbevelingen aan het kabinet
om de relatie tussen bewoners en de overheid te herstellen. Helaas moeten
we concluderen dat er nog steeds veel aandachtspunten zijn. Onze
aanbevelingen van vijf jaar geleden gelden nog steeds. Op basis van recente
gesprekken en klachten hebben we een reconstructie gemaakt van de
problematiek, aanbevelingen én nieuwste inzichten. Deze reconstructie,
waarvan ik u een afschrift toestuur, ligt ten grondslag aan het magazine.

Onderwerp
Publicatie "Groningen en Drenthe:
verscheurd vertrouwen"

In gesprek
Met deze reconstructie gaan we de komende tijd de praktijk in. We willen
met medewerkers van betrokken instanties spreken. Waar lopen zij
tegenaan als ze het perspectief van bewoners centraal willen stellen?
Waarom lukt het niet altijd, ook al doen zij hun best, om de gevolgen van de
gaswinning voor bewoners snel, transparant en begripvol op te lossen? Ten
behoeve van dat gesprek sturen wij het magazine en de reconstructie ook
aan hen toe. We verwachten en hopen op deze manier te kunnen bijdragen
aan het centraal stellen van het perspectief van de bewoners die te maken
hebben met de gevolgen van gaswinning.
Deze brief zal als bijlage bij een vandaag te publiceren persbericht op onze
website worden geplaatst, waar ook het digitale magazine te lezen is. Ik heb
deze brief ook per e-mail toegestuurd aan mevrouw [ ], onze
contactpersoon op dit dossier bij uw ministerie.
Tot slot
Graag ontvang ik uw reactie op mijn oproep aan de overheid en de
aanbevelingen in de bijgevoegde reconstructie. Gezien uw gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor dit dossier, heb ik de reconstructie vandaag ook
toegestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Vanzelfsprekend ben ik bereid om in gesprek te gaan over mijn bevindingen
en aanbevelingen.
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