Overschild, 1 mei 2018.
Geachte minister Wiebes, leden van de Tweede Kamer,
Onlangs heeft U als Minister van EZ&K u de concept regeling “Wijziging van de Mijnbouwwet en
de Gaswet betreffende minimaliseren gaswinning uit het Groningenveld” gestuurd naar de
Tweede Kamer. In de ongewoon korte periode dat de internetconsultatie duurde zijn 67 reacties
binnengekomen. De voornaamste kritiek was dat het voorstel juridisch rammelt en verregaand
onbehoorlijk met de inwoners van het aardbevingsgebied wordt omgegaan. Hoewel beloofd
wordt dat de gaswinning over 12 jaar naar nul gaat ijlt de onstabiele bodem lang na en voelen de
goed geïnformeerde bewoners van Overschild zich nu behoorlijk uit het lood geslagen.
Gesprekken tussen de minister en Groningse bestuurders hebben geleid tot een interim akkoord
over het doorgaan van de voorgenomen versterking voor slechts een eerste batch van 1461
woningen. Voor Overschild betekent dit dat woningen van slechts één straat onder handen
worden genomen en alle andere bewoners van het dorp nog véél langer (hoe lang?) in een
onveilig huis moeten blijven wonen. De versterkingsrapporten voor hun woningen zijn immers
reeds opgemaakt en klaar om uitgereikt te worden. Is het geloofwaardig om deze rapporten te
gaan herberekenen? En volgend jaar opnieuw?
De jarenlange seismische activiteit heeft onomkeerbare veranderingen in de ondergrond (in
Overschild en omgeving >15 meter veen met zandlagen) veroorzaakt waardoor verweking is
opgetreden. De veranderingen hebben het draagvermogen ernstig aangetast en doen ál onze
huizen verzakken, resulterend in steeds onveiliger woningen. Bewoners zijn na twee jaar geduld
echt niet langer in staat de last van onzekerheid te dragen, opgroeiende kinderen krijgen de
nodige angst mee, we voelen ons écht in de steek gelaten.
De DVO heeft met het uitbrengen van haar Witboek laten zien constructief met de NCG en
gemeente mee te denken en naar oplossingen te zoeken. Een verdeeld dorp heeft de DVO nimmer
voor ogen gehad en burgerparticipatie kent daarbij zijn grenzen. Wij roepen u op om niet op een
administratieve manier de knip te zetten in de voortgang van de versterkingsoperatie, maar
ontwrichting van leefgemeenschappen te voorkomen en besluiten te nemen op wijk of dorp +
omgevingsniveau. De huizen van Overschild én buitengebied staan op de slechtst denkbare bodem
in Groningen en versterking kan niet langer worden uitgesteld. Dit zijn onze kernpunten:
 Veilige woningen (voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen).
 Gelijke behandeling voor alle inwoners van Overschild, inclusief het buitengebied.
 Beschikbare versterkingsadviezen direct uitreiken.
 Geen verdere vertraging van de versterking door nieuwe langlopende onderzoeken.
 De gemeente Midden-Groningen verdient door haar grote inzet richting bewoners een actieve rol
aan de onderhandelingstafel.
Met vriendelijke groet uit een dorp in beroering,
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