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We zijn nou al zover gekomen dat inmiddels de NCG zelf, namens het ministerie, de ingebrekestelling 

naast zich neer legt. Wel, en dat voor het eerst, noemt hij een termijn waarbinnen zijn belofte, mijn 

simpele vraag dan eindelijk beantwoord zou moeten worden. 

Wat zou er dan wel niet voor antwoord moeten komen denk je dan bij jezelf? 

Ik heb veel nagedacht en een aantal conclusies getrokken. Een daarvan is dat ik vorige week alle 

hoop heb opgegeven voor wat betreft de politiek. Immers die laten dag in dag uit toe dat ene 

Pinokkio van EZK, net als zijn voorganger, het een na het ander beleidsplan en regeling over ons 

uitstort die niet werkt, beter gezegd tegenwerk. Zo ook uw organisatie de NCG. Het leuke is om te 

noemen dat de Pinokkio van de EZK zichzelf graag op de borst klopt, maar zodra het niet lekker loopt 

hij de shit over de schutting gooit bij een ander en dan met zijn lange neus en opgestoken vinger 

ernaar wijst, van eigen verantwoordelijkheid is deze minister totaal niet bewust. Ach, zijn voorganger 

deed het al niet beter. Laat ik het zo zeggen de VVD is niet in staat om te bevallen van een 

rechtvaardige en eerlijke politicus die de shitzooi in Groningen weet op te lossen. En de coalitie roept 

hard maar levert niet. Bang als men is hun invloed op andere terreinen te verliezen. Zelfs een 

Parlementaire Enquête durven ze niet aan te beginnen. De oppositie doet zijn best, maar is de 

wanhoop reeds nabij, of heeft zelf reeds veel steken laten vallen. Maar, dat was vorige week, na de 

zoveelste zinloze zitting van de tweede kamer over Groningen. Laat ik jullie daar niet verder mee 

lastig vallen. 

Ik heb dus nagedacht over die ene simpele vraag, gesteld op een bewonersbijeenkomst 25 april. De 

vraag die moest leiden tot zekerheidstelling over de beloften en afspraken die gemaakt zijn ten 

aanzien van de bewoners van batch 1467. Een simpele vraag, niet eens van mij, maar schijnbaar een 

onmogelijk antwoord. Ingewikkeld noemt u het, complex…of zoiets. 

Gek eigenlijk.  

Lopende het traject van uitblijven van antwoord heb ik daarom de vraag maar aangescherpt en 

gemeend u te moeten verzoeken om een formeel besluit te nemen. Hoe dom kon ik zijn om aan u te 

vragen duidelijkheid, zekerheid te verschaffen en in het besluit een termijn van uitvoering op te 

nemen? Immers, dat is helemaal niet de bedoeling. Dat past niet in het grote plan. U mag dat niet 

doen zegt u uiteindelijk op 1 oktober 2019. U bent niet bevoegd zegt u uiteindelijk. U weet echter 

ook niet te melden wie die bevoegdheid wel heeft. Nog erger, u had mijn verzoek door moeten 

geleiden naar de bevoegde instantie. Waarom deed u dat niet? 

Omdat u het niet weet?  

Dus ergens, de afgelopen weken, dacht ik laat ik eens vragen bij EZK waar die bevoegdheid dan wel 

ligt. Antwoord: vraag het de NCG… Nog een keer een mailtje naar EZK nu met uitleg hoe de 

bevoegheidsvraag bij mij is ontstaan. Antwoord: op individuele gevallen kunnen wij niet ingaan, u 

moet zich melden bij de NCG. Weer een bericht naar EZK dat de vraag nog steeds staat en dat ik 

antwoord wil over de bevoegdheid, met het verzoek nog eens mijn eerder bericht door te nemen. 

Antwoord: geen. 



 

 

Wat blijkt: De vraag is simpel, het antwoord complex. 

Hoe kan dat toch, wat is er de hand? Overal staat in de plannen en in gelijkte folders wat er gaat 

gebeuren, zelfs wanneer we mogelijk aan de beurt zijn. Maar formeel vastleggen wil niemand dat. 

Behalve ik dan schijnbaar, al was het alleen maar om de ik had verwacht dat jullie in 2017 zouden 

beginnen en ik nu mag hopen op 2023. 

Wat is er hand?  

Was ook de vraag die ik mij stelde in juridische zoektocht naar mijn rechten in deze. Niet bij de eerste 

de beste trok ik aan de bel. Menig advocaat, jurist is bij hem afgestudeerd. En waar Peter Spijkerman 

als een slappe lul zich verstopt achter de schermen en totaal niet benaderbaar is belde de professor 

recht mij binnen enkele uren terug. En we waren het snel eens. Hoofdlijn: het is een spaghetti ofwel 

een oerwoud aan regelgeving, die juridisch eigenlijk van geen kanten deugd. Maar ik mocht het jullie 

niet eens kwalijk nemen. Hij vermoedt sterk dat niemand het meer echt weet binnen NCG en zelfs 

ver daarbuiten. Alle reden om het reilen en zeilen van de NCG voor te leggen aan de bestuursrechter 

was zijn mening. Het beste was in deze om niet de NCG, maar Pinokkio van de EZK zelf in gebreke te 

stellen. En het inschakelen van de Ombudsman was ook aan te raden. Of ik hem op de hoogte zou 

willen houden van dit drama in slow-motion. 

Ik heb nagedacht, wat moet ik nu….? 

U weet inmiddels dat ik sinds 2012 al een gevecht lever voor mijn recht en die van anderen. 

Doorgaans win ik dit of wordt het beleid net op de valreep aangepast, waardoor ik geen zaak meer 

heb. Andere momenten ben je gewoon overgeleverd aan de modellen van de geweldige fijne 

mensen van de Nam, die de bevingen niet wisten te voorspellen, maar inmiddels namens Shell God 

in Nederland speelt. Zelfs verstand heeft van de woningmarkt en daarvoor tegen betaling gewenste 

inzicht aanschaft. En ik denk zelfs verschrikkelijk veel andere mensen aan een touwtje vast hebben 

zitten. Om ons vervolgens mee de klink over te jagen. 

Ik heb dus nagedacht, wat moet ik nu…? 

Ik heb u (NCG) tot tweemaal toe in gebreke gesteld. Uw bent niet bevoegd zegt u. En u heeft gelijk, ik 

heb geen zaak. Gefeliciteerd. Ik wist vanaf het begin echter al het nergens toe zou leiden. Gek hè? 

Nee, dat is niet zo gek als je beseft dat er alles aan gedaan wordt om Groningers buiten het recht te 

stellen, of te voorkomen dat ze er gebruik van (kunnen) maken. Juridisch heeft u gelijk en tegelijk 

goed kijkend in de spiegel zal u opvallen dat de NCG eigenlijk gebakken lucht is, onbevoegd, 

machteloos, tandeloos een schuiloord voor Pinokkio en zijn EZK-bende.  

Geen wonder ook, dat men niet tot uitvoering komt. Gek genoeg, en dat ben ik met velen eens, is 

men bij de NCG zo hard bezig, dat men niet eens door heeft dat men alleen maar doet aan een soort 

dagbesteding. Het is heel triest. Triest ook dat al die juristen worden aangenomen waar eigenlijk 

pragmatische mensen hadden moeten zitten. 

En ik dacht dus nog steeds na, wat moet ik nu? 

Het is bijna Sinterklaas en bijna oud en nieuw. Ik heb de keuze uit verschillende mogelijkheden, 

(vuur)pijlen zogezegd. Ik heb u zelfs medegedeeld welk pijlenpakket ik heb klaarstaan. Of beter 

gezegd welke acties ik zou ga ondernemen. 



Maar toen, ik dacht na en besloot……: 

Om niet mijn pijlen af te schieten 

Om niet naar de Ombudsman te gaan 

Om niet Pinokkio van EZK in gebreke stellen 

Om niet meer naar de bestuursrechter te gaan om uw slaafse slappe houding en onvermogen bloot 

te leggen 

Om geen vragen meer te stellen, waar alleen maar leugens op komen of holle frasen 

Om überhaupt geen antwoorden meer af te wachten 

Om niet te wachten tot die slappe lul van NCG zelf contact opneemt om de zaak snel op te lossen 

Om niet de Pers uit te nodigen en het zoveelste idiote verhaal te laten vastleggen 

Om….. ja, nog veel meer dan dat 

 

En ik dacht na over waarom ik dat eigenlijk zou moeten doen…..? 

Omdat: 

Ik nog steeds moe ben, weer op van de strijd 

Ik gefrustreerd, teleurgesteld en zat ben van negatieve energie 

Mijn leven al jaren draait in een bevingscirkeltje, waarbij de grootste ellende nog is gekomen door 

politiek en organisaties als de uwe of de NAM of toch allemaal van dezelfde derdemacht? 

Ik concludeer dat ik van de tijd hierin gestoken, en dan overdrijf ik niet, twee en een halve woning 

had kunnen bouwen was het mij gegund een laag uurtarief te schrijven. 

Ik mij eigenlijk vanwege mijn gezondheid helemaal niet bezig mag houden met dit soort stressvolle 

situaties. 

Mijn lieve vrouw niet langer wil dat ik stuk ga 

 

Ik dacht na en besloot….. 

TE STOPPEN en trek hierbij al mijn vragen en verzoeken in. Val mij dan ook niet meer lastig met uw 

onzin. 

 

Dit was mijn laatste pijl, het kruid is verschoten en u kunt zien naar wie allemaal. Het staat eenieder 

vrij om mee te lezen. 

LET OP. Bij mij is niets meer te halen en voor eenieder die dit leest, het staat u vrij om er mee te doen 

wat u wilt. Voor info verwijs ik u naar Pinokkio en zijn klerebende. Heb respect voor mijn naam en 

laat deze buiten elke vorm van publicatie. Ik weet u te vinden. Probeer mij ook niet te contacten, ik 

wens geen aandacht van wie dan ook. Het is genoeg geweest. 


