Groningen, 23 december 2015

Onderwerp:
Reactie op verweerschrift provincie Groningen.
Zaaknummer: 605734

Geachte leden van de Provinciale Staten,
Het is inmiddels vijf voor twaalf!
Vandaag gleed door mijn brievenbus bijgaand verweerschrift van de provincie Groningen
naar aanleiding van mijn ingediende bezwaarschrift tegen het verlengingsbesluit van de
projectperiode Groninger Forum d.d. 13-10-2015.
Neemt u mij niet kwalijk. Ik ben zo vrij om direct even in de pen te klimmen en u hiervan op
de hoogte te stellen. Op de vraag aan mij gesteld of het genoemde verweerschrift mij
aanleiding mocht geven om mijn bezwaarschrift in te trekken kan ik kort en bondig
antwoord geven en dit luidt: Neen.
Het jaar 2015 ligt bijna achter ons. Veel hebben we ook dit jaar met en van elkaar kunnen
leren in onze Nederlandse samenleving. Maximale verantwoordelijkheid en volledige
openheid van zaken is een vereiste! Burgers mogen van onze overheden verwachten dat zij
ruimhartig en zorgvuldig worden geïnformeerd. Weghouden van of het verstrekken van
onjuiste, onvolledige informatievoorziening is een doodzonde. Het is niet geoorloofd om
creatief met waarheden om te gaan. Geen onzorgvuldigheden rondom de fundamenten van
onze democratie.
Het aanzien van de politiek wordt steeds meer op de proef gesteld en is dit jaar vele malen
ernstig geschaad. Verhalen omwikkeld niet in dekens maar in mist en rook vinden geen
genade en worden genadeloos afgestraft. Uiteindelijk zal de waarheid vroeg of laat aan het
licht komen en zegevieren en politieke loopbanen als voor de zon verdwijnen.
Er rijzen bij mij als kritisch meedenkende burger van de stad Groningen nog talloze vragen
waar ik in ieder geval geen pasklaar antwoord op weet, zoals:
1

Kan de gang van zaken rondom het Groninger Forum de toets der kritiek
daadwerkelijk weerstaan ?

2

Is er door de bestuurlijk verantwoordelijken juiste, voldoende, oprechte informatie
verstrekt en is het ‘spel’ eerlijk en transparant gespeeld?
Kent u als Statenlid van de provincie Groningen alle ins & outs en kunt u ten allen
tijde elke medeburger oprecht in de ogen kijken, óók als we achteraf spijt betuigen
en moeten erkennen dat er een onjuiste beslissing is genomen rondom de bouw van
het Groninger Forum. Is het niet beter te voorkomen dan te genezen?

3

Zijn alle wettelijke procedures tot nu toe juist uitgevoerd en is er bijvoorbeeld
onderzoek geweest t.a.v. de luchtstroming rondom het gebouw die veroorzaakt kan
worden door het immense gebouw zelf ?

4

Zal er worden voldaan aan alle wettelijke eisen op het gebied van (brand)veiligheid,
windbelasting ?

5

Hoe is het mogelijk dat de openbare bibliotheek in dit gebouw een plek zal krijgen,
terwijl deze de beschikking heeft over een prachtig gebouw en juist de toekomst van
de bibliotheken in Nederland buitengewoon onzeker is door minder
bezoekersaantallen en steeds minder subsidies.
Is hier voldoende over nagedacht of is het motto:
We zetten er een mega-gebouw neer en zien wel waar het schip strandt?

6

Volgens bijgaande brief van de Commissie rechtsbescherming van de provincie
Groningen wordt gesteld ‘ dat het gebouw aan de buitenkant niet zal veranderen.’
Op een informatieve bijeenkomst 'Groninger Forum, aardbevingsproof en
programmatische invulling' van de gemeente Groningen bij RO/EZ aan het Zuiderdiep
op 7 december 2015 werd gezegd dat er wèl sprake zal zijn van wijziging aan het
gebouw.

Is het de bedoeling dat we ons laten verrassen of wordt de gemeenschap - voor de zoveelste
keer - gewoon voor het blok gezet?
Het Groninger Forum staat thans nog geruisloos op het perron in afwachting op de dingen
die komen gaan. Als de trein weer in beweging komt en de bouwactiviteiten vol verve weer
zullen worden hervat zal het lastiger worden om die trein tot stilstand te brengen.
Nogmaals een dringende vraag:
Waar blijft de herbezinning en waar blijft de maximale openheid van zaken waar elke
politicus, maar zeker ook elke burger recht op heeft ??
Ook wil ik nogmaals - wellicht ten overvloede - wijzen op uw eigen politieke
verantwoordelijkheid.
Het gaat hier nog steeds om een bedrag van 35 miljoen Euro uit de gemeenschappelijke
provinciale huishoudbeurs!
Wens u oprecht hele fijne feestdagen in alle opzichten een goed 2016!
Drs. Johan L. Meijering
www.nieuwgroningerforum.nl
Tel. 06 - 53728157

