PERSBERICHT
Groningen, 13 november 2019
Onafhankelijk onderzoek Forum Groningen
“In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal”
(Willem Bilderdijk)
Schrijver en sociale wetenschapper drs. Johan L. Meijering uit Groningen trekt opnieuw aan de bel.
Hij heeft de gemeenteraad van Groningen verzocht zo spoedig mogelijk een deskundig en
onafhankelijk onderzoek in te stellen naar Forum Groningen, een budget beschikbaar te stellen en
een ‘Protocol’ te formuleren met criteria waar grote projecten zoals het Forum Groningen aan
moeten voldoen. In zijn brief geeft hij een handreiking voor het onderzoek en stelt 22 kritische
vragen (zie bijgaande brief aan de gemeenteraad d.d. 11 november 2019).
Johan Meijering vraagt zicht onder meer af of het ethisch en maatschappelijk is te verantwoorden
dat de gemeente Groningen een bedrag van € 68 miljoen van de NAM heeft geaccepteerd, terwijl
duizenden mensen in de provincie Groningen financieel en psychisch te lijden hebben van de schade
(afwikkeling) door de NAM*?
*In verband met de aardbevingen in de provincie Groningen heeft de NAM meer dan 10.000
schademeldingen van gedupeerden ontvangen. De afwikkeling hiervan verloopt dramatisch. Veel
inwoners kampen met traumatische ervaringen en hebben te kampen met zowel financiële als
psychische problemen.
Ook vraagt hij zich af of er sprake is geweest van misleiding naar de inwoners en betrokkenen bij de
informatieverstrekking door de gemeente Groningen? Is dit project de inwoners door ‘de strot
geduwd’?
Waarom heeft de stichting Forum Groningen de inhoudelijke focus in 2013 verlegd van geschiedenis
naar actualiteit is ook een van de vragen, of deze koerswijziging op transparante wijze is verlopen en
of de inwoners, subsidieverstrekkers, gemeenteraad bij deze besluitvorming zijn betrokken?

Op 29 november aanstaande opent op die dag het 45 meter hoge Forum Groningen (voorheen
Groninger Forum en Huis van informatie en geschiedenis) officieel haar deuren voor het publiek.
De bouw die op 23 maart 2012 is begonnen met de sloop van bestaande panden op de huidige locatie,
is niet onomstreden geweest. De bouwkosten werden op € 71 miljoen begroot. De provincie en de
gemeente Groningen stelden hiervoor respectievelijk € 35 en € 32.5 miljoen beschikbaar. Europese
subsidies werden verstrekt voor een bedrag van ca. € 10 miljoen. De NAM betaalde € 68 miljoen om
het gebouw aardbevingsbestendig te maken! Kortom dit project is gefinancierd met financiële
bijdragen van inwoners van de gemeente en provincie Groningen en daarnaast van inwoners van de
Europese Unie. Voor zover thans bekend bedragen de werkelijke kosten ca. € 171 miljoen, inclusief
€ 13 miljoen voor de inrichting en de bijdrage van de NAM. Het lijkt erop dat er volgens Meijering
met gemeenschapsgelden is gesmeten!
“De voltooiing van Forum Groningen is het moment suprême om te starten met een deskundig en
onafhankelijk onderzoek. Belangrijk is het om dit onderzoek op korte termijn uit te voeren, omdat
anders de kans groot is dat belangrijke informatie na verloop van tijd verloren gaat. De inwoners van
de Europese Unie hebben als geldverstrekkers zonder meer recht om alle informatie over dit project
te kennen. Zij willen gewoon weten wat er in de afgelopen jaren precies is gebeurd. Een dergelijk
onderzoek zou aan de hand van feiten vele onbeantwoorde vragen kunnen beantwoorden en vervult
een belangrijke maatschappelijke functie! Het biedt duidelijkheid over de toedracht en maakt het
mogelijk daarvan te leren. Dit is niet alleen van belang voor de geschiedenis van Groningen, maar
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ook daarbuiten. Het past naar mijn mening ook heel goed bij de opzet van dit project: “Huis van
informatie en geschiedenis”. Een van de kunsten van het leven is ook om waar mogelijk de hand in
eigen boezem te steken. Wij mogen ons in de Europese gemeenschap gelukkig prijzen dat we in een
tijd leven dat – behoudens staatsgeheimen – alles openbaar is. Een dergelijk onderzoek is naar mijn
mening niet alleen gewenst, maar noodzakelijk en volkomen gerechtvaardigd! Zelfreflectie is een
bijzonder hoog goed en leerzaam, terugkijken is minstens zo belangrijk als vooruit kijken. Alleen al de
rol van de NAM bij dit bouwproces en de reactie van de gemeente Groningen daarop rechtvaardigt al
een zorgvuldig onderzoek. Is er sprake geweest van politieke besluitvorming buiten de geëigende,
openbare kanalen, ‘achterkamertjespolitiek’? Ook dient de wijze van informatieverstrekking van de
gemeente Groningen aan haar inwoners onder de loep genomen te worden. Evenals bij de opening
van het Forum op 29 november 2019 zou ik graag zien dat ook bij een deskundig en onafhankelijk
onderzoek alle inwoners uit Stad en Ommeland in gelegenheid worden gesteld om - binnen een
nader vast te stellen periode - prangende vragen te stellen over het Forum Groningen die betrokken
kunnen worden bij dit onderzoek. Dit allemaal in het belang van de geschiedenis van Stad en
Ommeland. Als een dergelijk onderzoek niet wordt uitgevoerd zal dit de geschiedenis van Groningen
geweld aan doen,” aldus Johan Meijering.
Ruim drie jaar voor de opening van dit project gaf Johan Meijering op 8 september 2016 een lijvig
boekwerk uit van 472 pagina’s, genaamd boek ‘Groninger Forum, een bodemloze put’, ISBN: 978 90
8954 886 3 en een Politiek Pamflet.
Voor geïnteresseerden is dit boek op verzoek kostenloos digitaal beschikbaar en aan te vragen.
E-mail: Jmeijering47@gmail.com, telefoon: 050- 2043773/06-53728157.

Over de auteur:
Johan Meijering studeerde sociale wetenschappen aan de Rijksuniversiteit van
Groningen. Hij begon zijn carrière als (hoofd)agent bij de gemeentepolitie en
werkte later als maatschappelijk werker en sociale wetenschapper bij diverse
gemeentelijke overheden.
Al van jongs af aan startte hij veel initiatieven op het terrein van cultuur en
woon- en leefmilieu, onder andere het tangocentrum La Pasión en kijkbungalow
Minerva. Over beide initiatieven schreef hij een boek.
Drie keer is Meijering een maatschappelijke missie begonnen: één tegen het
afsteken van consumentenvuurwerk (2007-2013), publiceerde twee boeken en één vanaf 2003,
tegen het vervalsen van kunst en tegen het verhandelen van valse kunst.
Met zijn derde maatschappelijke missie en boek probeert hij een aanzet te geven tot een
maatschappelijk debat over grootschalige prestigeprojecten in Nederland en in het bijzonder in
Groningen. Hij komt met diverse steekhoudende aanbevelingen voor nieuw beleid voor gemeenten,
provincies en de landelijke politiek. Hij is een bevlogen man, die op idealistische en onorthodoxe
wijze staat voor zijn idealen.

Onderschrift voor belangstellenden:
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de schrijver: Johan Meijering, E-mail:
Jmeijering47@gmail.com, telefoon: 050- 2043773/06-53728157.
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