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NIEUWSBRIEF 2018.02
VERSTERKINGSCAFÉ
Zaterdag 3 februari 2018 is het versterkingscafé van de DVO in De Pompel weer geopend vanaf 16.00 uur. Een
ieder kan daar terecht om met elkaar van gedachten te wisselen over de gang van zaken rond de
versterkingsoperatie en elkaar daarin te steunen.
BEZOEK
Op die zaterdag is Sandra Beckerman (Tweede Kamerlid voor de SP) te gast bij de DVO. De DVO gaat om 14.00 uur
met haar in gesprek over de Versterkingsoperatie in Overschild en wat ons bezig houdt.
Vanaf 16.00 uur tijdens het Versterkingscafé, kunnen de Schildjers ook met haar in gesprek.
Sandra is – als Groningse - een zeer betrokken pleitbezorgster van onze “Groningse Gaswinningszaak”.
Haar bezoek sluiten we af met een maaltijd in De Pompel, zoals we die gewend zijn: gevarieerd aanbod van De
Pompel Snackbar en in dit bijzondere geval speciaal voor Sandra aangevuld met een verse salade.
Kom dus op 3 februari a.s. massaal naar De Pompel.
DE DVO
De afgelopen periode is de DVO naarstig op zoek geweest naar de juiste aanpak van het vervolg op ons succesvolle
Witboek. Er komt ongelooflijk veel op de DVO af en het blijkt lastig te zijn om weer met elkaar de weg vooruit te
vinden.
Maar na de vergadering op 22 januari jl. lijken we de weg vooruit weer te hebben gevonden. We moeten streng
zijn voor onszelf en nauwgezet onze prioriteiten bepalen. Daartoe hebben we een lijst van maar liefst 22 punten
opgesteld. Die lijst wordt nu geclusterd, waarna we gezamenlijk de prioriteiten gaan bepalen.
Daarbij hebben we te maken met enerzijds alle rapporten die de meeste bewoners van Overschild e.o. nog
moeten ontvangen en anderzijds de bewoners van de Meerweg die de rapporten wel al hebben en hier en daar
daarin al vervolgstap(jes)pen hebben gezet. Er zijn dus onderwerpen die alleen al om het laatste geen uitstel
kunnen lijden. Ook voor de bewoners van de Meerweg wil de DVO pal blijven staan.
KAMERDEBAT OVER GASWINNING
Op 16 januari jl. vond in de Tweede Kamer een debat plaats over de gaswinning in Groningen en de effecten
daarvan. Vanuit de DVO zijn twee vertegenwoordigers naar Den Haag getogen (samen met twee volle bussen
inwoners van Groningen). Hieronder een kort sfeerverslag van Rob Gramberg van die reis.
Om 14.00 uur vertrokken wij met twee dubbeldeks bussen, uitgezwaaid door drie politieagenten in vol ornaat.
Al gauw zaten we in slecht weer. Na een stop in Hoogkerk en Heereveen om nog passagiers op te pikken reden we door
naar Lelystad (ook om nog passagiers op te pikken). Toen al kregen we de melding van ongeval en files op de A4 op onze
route. Omrijden dus rondom Utrecht midden in de avondspits. Schoot niet op dus.
De kamervoorzitter was inmiddels ook geïnformeerd over onze vertraging en had de start van het debat daarvoor
uitgesteld tot onze komst.
Na de nauwgezette controle en piepende poortjes (broekriem af, schoenen uit, etc) eindelijk binnen. Ook in Den Haag
volop politiebegeleiding om ons heen. (Verwachtten ze wat van die "boeren" uit Groningen?)
In de kamer zit je op de tribune op stoeltjes die niet gemaakt zijn voor dit soort marathonsessies. Je mag niks. Neem je in
je onschuld een bekertje koffie mee, staat er gelijk een livreier naast je.
12 sprekers à 6 minuten spreektijd, met interrupties geven toch wel aan dat een groot deel van de kamer het goed met
ons voorheeft. Natuurlijk waren Agnes Mulder en Sandra Beckerman het stevigst in hun opstelling (binnen twee weken
schadeprotocol, maximale verduurzaming, sterke regie regering en meer druk op allerlei partijen in het dossier, etc).
Opstelling VVD kamerlid kwam sterk overeen met optreden Rutte (die overigens had geweigerd naar de kamer te komen;
zou ze het vak van hem hebben geleerd?)
Na een korte schorsing (met een biertje en een gevulde koek) was Wiebes aan de beurt. Wat mij opviel was dat het
uitblonk in het aangeven wat hij vooral van plan was om niet te doen. Hij houdt zijn eigen tempo aan, schoof de bal naar
de regiobestuurders, wilde niets zeggen over de onderhandelingen die kennelijk nu gaande zijn tussen regering, Shell en
Exxon over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, etc, etc, etc.. O ja: de versterkingsoperatie was een
aangelegenheid van de NCG, dus daar ging hij dus ook niets over zeggen.
In de 2e termijn zijn een aantal moties ingediend en heeft de CU een parlementaire enquete aangevraagd.

Toen was het inmiddels 24.00 uur en moesten wij (onder politiebegeleiding) weer naar de bussen lopen en het bleef
verder rustig in Den Haag.
Conclusie: vanuit Den Haag kunnen we dus niets verwachten. Wij moeten dus onze regionale bestuurders (provincie en
gemeentes) zelf onder druk gaan zetten. Ik pleit ervoor om op geen enkele manier meer mee te werken aan "aapjes
kijken" vanuit Den Haag. We zullen dus ook de NCG meer onder druk moeten gaan zetten. We zullen het dus kortom
vooral zelf moeten zien te klaren en onze poten stijf houden (ook individueel!).
De terugreis verliep voorspoedig, al vergat de chauffeur om in Hoogkerk (P&R) te stoppen om passagiers uit te laten
stappen, dus weer ff terug. Onderweg wat sneeuw gehad en veel strooiwagens gezien, maar in Loppersum geen neerslag
(van betekenis), maar wel voorruit krabben (Annette: heb ik met liefde voor je gedaan; je was een prettige reisgenoot).
Om 03.50 uur lag ik in bed.

Mogelijk horen we op 3 februari a.s. van Sandra meer over het uiteindelijke resultaat van het debat.
FAKKELOPTOCHT
De DVO was ook ruim vertegenwoordigd tijdens de fakkeloptocht op 19 januari jl.. Een indrukwekkende
gebeurtenis, mede door de diverse toespraken èn de komst van veel agrarische medebewoners uit Loppersum e.o.
die met hun trekkers de reis naar Groningen hadden ondernomen. Heel indrukwekkend: aan de ene kant van het
water ruim 10.000 lopers en aan de andere kant tientallen trekkers met volle verlichting, zwaailichten en claxons.
Van beide kanten klonk gejuich en instemming met elkaars actie.
AGENDA DVO
29 januari 19.30 Reguliere DVO vergadering
30 januari 15.00 Regulier tweewekelijks overleg DVO met Gemeente en NCG (OVO)
31 januari 19.30 Eerste werksessie met de gemeente over de wisselwoningen
3 februari 14.00 Bezoek Sandra Beckerman (SP) en aansluitend om 16.00 uur Versterkingscafé in De Pompel
5 februari 19.30 Tweede werksessie met gemeente, dit keer over kavels in Overschild en reguliere DVO
vergadering
12 februari 19.30 regulier DVO vergadering
17 februari 16.00 Versterkingscafé in De Pompel
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