
Saneringsbegroting

Op 18 februari hebben we gesproken over de op te stellen saneringsbegroting. Toen hebben we 
gezegd dat de fractie van de PvdA uiteraard bereid is om de uitgaven van de gemeente kritisch tegen 
het licht te houden en te bezuinigen waar mogelijk aangezien wij op een verantwoorde wijze willen 
omgaan met financiële middelen. We hebben wel een voorbehoud gemaakt: de bezuinigingen 
mogen onze inwoners niet raken, de voorzieningen moeten in stand gehouden worden. De leef- en 
woonomstandigheden zijn de afgelopen jaren door de gaswinning en de daarmee gepaard gaande 
aardbevingen al tot een betreurenswaardig niveau gedaald. Eén van de vragen die we ons stellen is 
welke huizen kunnen worden verstevigd en welke huizen moeten worden gesloopt. Er is veel 
onzekerheid.

Nu liggen de saneringsvoorstellen op tafel en moeten we concluderen dat de bevolking toch niet 
ontzien wordt.  Het zwembad bevindt zich na 2016 in de gevarenzone terwijl we weten hoe 
belangrijk onze inwoners het zwembad vinden. Voetbalvelden en bibliotheek worden ook getroffen. 
En hoe sneu is het te moeten constateren dat er zelfs bezuinigd wordt op speelplaatsen en 
peuterspeelzalen. 

Een achteruitgang van voorzieningen en dus een nog verdere achteruitgang van de leefbaarheid kan 
en mag onze inwoners, die al zo lijden onder de gaswinning,  niet aangedaan worden. De PvdA vindt 
dan ook dat de saneringsvoorstellen die de voorzieningen raken niet opgenomen dienen te worden 
in de saneringsbegroting.

We hebben alle begrip voor de moeilijke situatie waar het College zich in bevindt en we zijn heel blij 
dat er inmiddels een brief naar minister Plasterk gestuurd is met het verzoek om overleg over de 
stapeling van problemen waarmee de gemeente Ten Boer  geconfronteerd wordt. De zeer bijzondere
positie van Ten Boer als één van de ergst getroffen aardbevingsgemeenten gecombineerd met de 
artikel 12 status verdient bijzondere aandacht en een speciale aanpak. Dat dient uitgangspunt van 
het gesprek met minister Plasterk te zijn.

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft duidelijk gemaakt dat de veiligheid van de 
Groningers nooit een rol gespeeld heeft.  En ook vandaag de dag speelt veiligheid geen enkele rol: 
niet voor niets stappen gemeenten en provincie naar de Raad van State om het gasbesluit van 
minister Kamp aan te vechten. Eigenlijk zijn er geen woorden voor: onze meest fundamentele 
rechten worden met voeten getreden door onze eigen nationale overheid. Het heeft een 
ontwrichtend effect: veel bewoners hebben geen enkel vertrouwen meer in welke 
overheidsinstantie dan ook. Het lijkt wel of we de hoofdpersonen zijn in een verhaal van Franz Kafka.

De nationale overheid overtreedt het Internationale Recht ook op een ander punt.  Hoogleraar 
Internationaal Recht, Nico Schrijver, heeft ons duidelijk gemaakt dat een landsdeel niet als 
wingewest gebruikt mag worden. In Engeland krijgen gemeenten waar schaliegas gewonnen wordt 
1% van de opbrengst. Dat leidt in ons geval tot een interessante berekening. Het gasveld is 900 
vierkante kilometer groot , de gemeente Ten Boer beslaat een oppervlakte van 45 vierkante 
kilometer, een twintigste deel dus. Sinds het begin van de gaswinning heeft de nationale overheid 
een bedrag van ongeveer 250 miljard euro verdient. Als we van dat twintigste deel 1% gekregen 
hadden dan had ons dat als gemeente een bedrag van 125 miljoen euro opgeleverd.  Nauwelijks te 
bevatten dus maken we het iets kleiner: in een jaar waarin de overheid 10 miljard verdient zou Ten 



Boer 5 miljoen euro ontvangen. Er is een kanttekening: we kunnen dat procentje niet afdwingen voor
de rechter, maar de regel dat een landsdeel niet als wingewest gebruikt mag worden staat vast!

Onderhandelingen zijn dus heel hard nodig. Er moet een deel van de taart naar de gemeente Ten 
Boer en naar de andere gemeenten die op de gasbel liggen. Vijf miljoen per jaar is wat ons betreft 
niet nodig, maar bezuinigen op het zwembad, de bibliotheek, de voetbalvelden en speeltoestellen is 
het andere uiterste. 

We zijn dus heel benieuwd naar het resultaat van de onderhandelingen. Zoals er nu met ons 
Groningers wordt omgesprongen kan echt niet langer!


