
Mevrouw drs. K. Arib
Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Geachte Voorzitter,

Dinsdag 16januari2018 debatteert uw Kamer over de gevolgen van de
gaswinning in Groningen. Graag geef ik uw Kamer het volgende mee om bij
de beraadslaging over het schadeprotocol te betrekken.

Het is cruciaal dat de belangen van de Groningers in acht worden genomen.
In april 2017 deden de Kinderombudsman en de Nationale ombudsman een
oproep aan het nieuwe Kabinet om te werken aan het herstel van vertrouwen
in de overheid. Tijdens mijn laatste bezoek aan Groningen, afgelopen vrijdag
12januari, bleek dat deze oproep niet aan actualiteit heeft ingeboet.

Het is de hoogste tijd om de neerwaartse spiraal van het zwaar beschadigde
vertrouwen in de overheid om te buigen en de Groningers weer zicht te geven
op een toekomst in hun provincie. Hiertoe dienen schademeldingen
onmiddellijk afgehandeld te worden en schadevergoedingen uitgekeerd.
Daarbij moet de veiligheid van alle Groningers voorop staan. Bij de
versterkingsoperatie dienen burgers nauw betrokken te worden. Hun zorgen
en ideeën dienen serieus genomen te worden.

Uit mijn gesprekken afgelopen vrijdag met bewoners en autoriteiten bleek
hoezeer de sociale cohesie in wijken, buurten en binnen families onder druk
staat. Ik verwijs in dat kader ook naar de aanbevelingen van de
Kinderombudsman uit het rapport Vaste grond gezocht. Kinderen en jongeren
in het aardbevingsgebied. De situatie van kinderen en jongeren in het
aardbevingsgebied is te lang onderbelicht geweest. Ook hun belangen dienen
in de aanpak van de problematiek centraal te staan.

Ik wens u allen een vruchtbaar debat toe dat aantoonbare resultaten oplevert
voor de inwoners van Groningen.

Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,
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