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Datumi
Geachte deelnemers van het bestuurlijk overleg,

5 JLJ 2019
Vandaag overlegt u met elkaar over de situatie in Groningen. Hierover is de
afgelopen weken, zeker na de nieuwe beving in Westerwijtwerd, veel gezegd en Onderwerp

geschreven, Ik zal mijn boodschap aan u daarom kort en krachtig formuleren. Bestuurlijk overleg Groningen

Ik maak mij al langer grote zorgen over de wijze waarop de gevolgen van de
gaswinning worden aangepakt en de impact die dit heeft op de bewoners. Van Ons nummer

dichtbij hoor en zie ik wat dit met mensen doet. Het ontbreken van perspectief en 201908403

het niet hebben van regie over je eigen leven, de lange wachttijden voor schade-
af handeling en het uitblijven van de versterking, de zorgen die mensen hebben over Uw bericht! kenmerk

de veiligheid van zichzelf en hun kinderen, vragen om een andere werkwijze. We zien
dat de kwetsbare relatie burger — overheid in Groningen steeds verder onder druk
komt te staan en ik vind dat zeer zorgwekkend. Er is sprake van een crisis en dit Bijlage(n)

maakt dat een andere aanpak noodzakelijk is.

Voor de Groningers is het van essentieel belang dat: Contactpersoon

• Er oprechte erkenning komt voor de situatie waarin zij zich al jaren bevinden
en die naar verwachting ook niet op korte termijn is opgelost.

• Schadeherstel voortvarend en gebaseerd op ‘high trust’ wordt opgepakt.
• De versterking nu echt wordt opgepakt en uitgevoerd, samen met bewoners

en bij voorkeur toekomstgericht en aan de hand van een integrale gebieds
en dorpsontwikkeling.

• In communicatie en aanpak de bewoner centraal komt te staan.
• Zij betrokken blijven en er voldoende ruimte is voor participatie en inspraak,

zowel door maatschappelijke organisaties als bijvoorbeeld het Gasberaad,
maar ook door de bewoners zelf.

• De gezamenlijke overheden zich met elkaar inzetten om het vertrouwen te
herstellen en te laten zien dat zij het burgerperspectief centraal stellen.

Ik hoop dat u vandaag met elkaar stappen kunt zetten in het belang van de Nationale ombudsman

Groningers en dat het perspectief van de Groningers centraal staat. Bezuidenhoutseweg 151
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