Briefing Paper Procedures Raad van State en Minister Economische Zaken
11 maart 2015
Groningen Centraal! heeft samen met een aantal individuele belanghebbenden, waarvan een aantal u
wel bekend is zoals Bram Reinders van Groningers in Opstand en John Lanting en Pi van Weert van
Schokkend Groningen, drie procedures aanhangig gemaakt om de gaswinning in Groningen te staken en
gestaakt te houden totdat:
i)
ii)

de benodigde veiligheids- voorzorgsmaatregelen met betrekking tot infrastructuur, huizen,
scholen en dijken getroffen zijn, en
totdat het benodige wetenschappelijk onderzoek dat ook volgens de Minister van
Economische Zaken noodzakelijk is om tot verantwoorde lange termijn beslissingen met
betrekking tot de gaswinning te komen gereed is.

Het cruciale verschil tussen de procedures die aanhangig gemaakt zullen worden tegen het recente
gaswinningsbesluit door bijvoorbeeld de Provincie Groningen is dat ook om Voorlopige Voorzieningen
gevraagd is. In tegenstelling tot een gewoon beroep bij de Raad van State is de doorlooptijd voor een
verzoek om Voorlopige Voorzieningen kort. Al naar gelang de urgentie van het verzoek zal op zeer korte
termijn een datum voor een hoorzitting worden vastgesteld, waarna een beslissing zal volgen.
Deze procedures zijn:
A) Beroep tegen het Besluit van de Minister van Economische Zaken, inhoudende instemming met
het winningsplan Groningen d.d 29 januari 2015.
B) Verzoek om Voorlopige Voorzieningen in verband met A. Dit is een kort geding gevoerd voor de
Raad van State.
C) Sommatie aan de Minister van Economische Zaken om de concessie van de NAM en het op dit
moment van kracht zijnde winningsbesluit onmiddelijk in te trekken en daardoor de gaswinning
in het Groningerveld te doen staken. Deze sommatie is een opmaat naar een procedure voor
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen de Nederlandse Staat op basis van
schending van kort gezegd het mensenrecht op veiligheid en andere essentiële mensenrechten.
Achtergrond:
Ten gevolge van:
i)

het recente OVV rapport van 18 februari j.l. ;
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ii)
iii)
iv)

de conclusie van de College voor de Rechten van de Mens dat de mensenrechten van
Groningers geschonden zijn van 19 februari j.l. ,
de aanhoudende aardbevingen in Groningen, ook in de buurt van dijken en het Chemiepark,
de afwezigheid van adequate veiligheidsmaatregelen en risico-assessments alsmede
voldoende bouwkundige voorzieningen;

staat vast dat de Nederlandse Staat het voorzorgbeginsel zoals vastgelegd in het EU verdrag met
betrekking tot Groningen en de mensenrechten van Groningers en met het namen het recht op
veiligheid grof geschonden heeft en dat die grove schending nog steeds voortduurt. Ondanks debatten
in de Tweede Kamer zijn er geen concrete veiligheidsmaatregelen genomen, zelfs benodigde
bouwstandaard is nog in ontwerp, er wordt allerlei wetenschappelijk onderzoek aangekondigd en
ondernomen maar het verband tussen toekomstige aardbevingen en de gaswinning staat vast.
Een verantwoordelijk handelende overheid zou de gaswinning uit voorzorg op ordelijke wijze stop
zetten. Dat dit niet gebeurd heeft met allerlei praktische overwegingen te maken die met de veiligheid
van Groningen en de Groningers niets te maken hebben. Het zijn belangen van een andere orde. De
Staat heeft zich onweersproken tussen 1959 en 2013 niets aan de veiligheid van Groningers gelegen
laten liggen en alleen maar aan geld verdienen gedacht. De gevolgen van het niet serieus nemen van
serieuze veiligheidsrisico’s zoals die zich nu aan het realiseren zijn, zijn 100% voor rekening van de Staat.
De Staat heeft 56 jaar gehad om adequate veiligheidsmaatregelen te nemen en het is nu het probleem
van de Staat dat deze risico’s zich realiseren, zonder dat de zaken op orde zijn. Risico’s zijn
gebagatelliseerd en nog steeds mist het enige juiste perspektief. Veiligheid voor Groningen en de
Groningers.
De overwegende plicht van een Staat is het waarborgen van veiligheid. De Staat schiet daarin ernstig te
kort.
Groningen Centraal! en belanghebbenden willen de Staat nu dwingen om haar verplichtingen met
betrekking tot de veiligheid van Groningers nu waar te maken.
Groningers doen het nu zelf!
Nette Kruzenga, lijsttrekker van Groningen Centraal! zei: ‘Het onrecht dat Groningen en de Groningers
wordt aangedaan raakt mij diep. Naast een gevoel van onveiligheid in mijn eigen huis, ben ik niet bereid
om Groningers en mijzelf als tweede rangs burgers te laten gebruiken.’
John Lanting van Schokkend Groningen zei: ‘ Het OVV rapport heeft het gelijk van Schokkend Groningen
aangetoond. Henk Kamp en de politiek willen de waarheid nog steeds niet accepteren! We kunnen daar
niet bij stil blijven staan. We zijn jarenlang schandalig behandeld en we moeten nu onze strijd uitbreiden
met juridische middelen.’
Bram Reinders van Groningers in Opstand zei: ‘Ik woon zelf bij het Chemiepark waar gevaarlijke
afvalstoffen die vrijkomen bij de gaswinningen opgeslagen worden. Mijn vrouw en ik staan iedere keer
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doodsangsten uit als er een aardbeving plaatsvindt in ons gebied. De manier waarop de Nederlandse
staat ons laat verrekken mag niet langer geaccepteerd worden.’
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