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Kenmerk: 50/13
Betreft: Reactie rapport Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen

Geacht College van Gedeputeerde Staten,
Op 1 november 2013 heeft de commissie “Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen” het rapport
‘Vertrouwen in een duurzame toekomst – Een stevig perspectief voor Noord-Oost Groningen’ over
de immateriële gevolgen van de aardbevingen in Noordoost Groningen gepresenteerd. SER NoordNederland heeft het rapport met belangstelling gelezen en deelt door middel van deze reactie graag
haar visie op de inhoud en een mogelijk vervolgproces voor het rapport van de Commissie Meijer.
Proces
SER Noord-Nederland heeft grote waardering voor de wijze van totstandkoming van het rapport van
de Commissie Meijer. De interactieve aanpak en benadering van alle betrokken partijen, en met
name de inwoners van het gebied, hebben er toe geleid dat uitgebreid hoor- en wederhoor heeft
plaatsgevonden. Hiermee is een compleet beeld van de situatie in het aardbevingsgebied geschetst.
Het rapport doet recht aan de urgentie van de problematiek die gevoed wordt door het grote gevoel
van onzekerheid dat heerst in Noordoost Groningen. Ook SER Noord-Nederland heeft haar bijdrage
aan de totstandkoming van het rapport mogen leveren, waarvoor wij de commissie hartelijk danken.
Inhoud
Het uitvoerige onderzoeksproces biedt een stevig fundament voor de inhoudelijke conclusies. SER
Noord-Nederland onderschrijft de conclusies van het rapport van de Commissie Meijer. Door niet
alleen oog te hebben voor de veiligheid en toekomstzekerheid van bewoners en ondernemers maar
ook de problematiek te verbreden door te pleiten voor een integraal plan voor duurzame
economische ontwikkeling in het winningsgebied, schetst de commissie een perspectief voor de
regio dat recht doet aan zowel de lasten die in het gebied worden ervaren als aan de winsten die
elders worden genoten.

SER Noord-Nederland vindt het van belang dat snel gewerkt wordt aan het herstel van vertrouwen,
het gevoel van veiligheid en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Uitgaande van de
huidige situatie geven de adviezen van de Commissie Meijer hierop een adequaat antwoord. SER
Noord-Nederland is hierbij wel van mening dat het op de langere termijn te vormen duurzame
economisch perspectief breder geformuleerd kan worden. Het innovatieprogramma Gas 2.0 biedt
kansen voor sectoren die investeren in op hernieuwbare bronnen gebaseerde gassen. Het is de vraag
of het innovatieprogramma beperkt moet worden tot nieuw gas gerelateerde sectoren of dat het
breder getrokken moet worden.
Dit is in de ogen van SER Noord-Nederland echter geen reden om te wachten met handelen. Gezien
ook het bredere draagvlak voor de plannen voor de programmalijnen 1 en 2 zou het goed zijn deze
op korte termijn te concretiseren en uit te voeren. Waarbij tegelijkertijd de discussie over de
verbreding van de voorstellen rondom het bieden van een duurzaam economisch perspectief voor de
regio kan plaatsvinden.
Uitgangspunt
Aan de adviezen van de Commissie Duurzame Toekomst voor Noord-Oost Groningen ligt een
belangrijke veronderstelling ten grondslag, namelijk dat de intensiteit en/of hevigheid van de
aardbevingen in de toekomst gelijk blijft. Maar er zijn ook andere scenario's denkbaar. De vraag rijst
of, indien de bevingen op korte termijn in frequentie of in kracht substantieel toenemen, de adviezen
van de Commissie Meijer nog een passend antwoord bieden op de problematiek rondom de
gaswinning in de provincie Groningen. SER Noord-Nederland beseft zich dat een dergelijke
scenariobenadering geen onderdeel uitmaakt van de adviesvraag, maar brengt dit punt graag via
deze reactie onder de aandacht van de besturen van de noordelijke provincies.
Met de commissie is SER Noord-Nederland van mening, zoals ook conform onze inbreng, dat
eventuele compensatie verschillende schaalniveaus kent. Waarbij naast de schade van de directe
betrokkenen ook gekeken moet worden naar de schade voor de regio als geheel en de
mogelijkheden die er zijn om met investeringen een transitie in het gebied te bewerkstelligen die het
gebied weer economisch perspectief geeft. De commissie adviseert hierin jaarlijks een bedrag voor
vrij te maken. Echter om een echte transitie te realiseren zijn grootschalige investeringen
noodzakelijk. De voorgestelde opzet van een jaarlijkse bijdrage in een fonds is hiervoor niet
toereikend. SER Noord-Nederland is daarom van mening dat het streven er gericht op moet zijn de
gewenste middelen in één keer vrij te maken, waardoor deze grootschalige investeringen wel
mogelijk worden.
Vervolgtraject
De Commissie Meijer heeft een grote stap gezet om het vertrouwen van de bewoners van het
aardbevingsgebied te herstellen door concrete oplossingen voor problemen aan te dragen en de
regio een duurzaam economisch perspectief te bieden. Om voor een effectief vervolgtraject te
zorgen, moet de reikwijdte van de aanbevelingen niet beperkt blijven tot de noordelijke provincies.

Ook in Den Haag en bij de NAM is het zaak dat de urgentie van de problematiek en de constructiviteit
en redelijkheid van de door de Commissie Meijer aangedragen oplossingsrichting worden erkend.
Tijdens het vervolgtraject moet gewaakt worden voor versnippering. Concrete resultaten worden
alleen geboekt wanneer de regio samen, schouder aan schouder, optrekt. Het is wellicht verleidelijk
voor betrokken inwoners, ondernemers en bestuurders om in dit stadium discussies te voeren over
bepaalde passages van het rapport Meijer of nu al vragen te stellen over hoe de adviezen later
praktisch uitgevoerd zouden moeten worden. De SER Noord-Nederland erkent het belang van deze
discussies maar adviseert betrokkenen om allereerst prioriteit te geven aan het gezamenlijk en breed
naar voren brengen van de waarde van de analyse en de oplossingsrichting die de Commissie Meijer
in zijn rapport heeft gepresenteerd. De gezamenlijke steunverklaring door het Groningse
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is hier een goed voorbeeld van.
Daarnaast wil de SER Noord-Nederland er op wijzen dat niet alleen het aardbevingsgebied maar het
Noorden in het algemeen baat heeft bij een gezamenlijke aanpak en strategie tot de ontwikkeling
van een duurzaam economisch toekomstperspectief. Wanneer krachtig samen wordt opgetreden
tussen burgers, bedrijven en met name gemeenten en provincies, biedt een duurzaam economisch
toekomstperspectief niet alleen kansen voor het aardbevingsgebied maar voor Noord-Nederland als
geheel.
Conclusie
De SER Noord-Nederland is content met zowel de totstandkoming als de inhoud van het rapport van
de Commissie Meijer en hoopt door middel van deze bestuurlijke reactie een bijdrage te leveren aan
het herstel van het vertrouwen en het creëren van een duurzame toekomst in Groningen en in het
Noorden.
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