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’Imagoschade?
Weet wat je zegt’
3 Aardbevingen slecht
voor vestigingsklimaat
3 VVD bang dat onder-
zoek beeld van Groningen
nadelig beïnvloedt

Groningen Noord-Groningen

Door Johan de Veer
Groningen Noord-Groningen

aardbevingsgebied.Wat doenmeer

en zwaardere bevingen met het

imago van Groningen? Op verzoek

van de provincie onderzoekt een

commissie de schade die de regio

lijdt door negatieve beeldvorming.

"Eindelijk!", zegt CDA-Statenlid

Patrick Brouns. "We hebben signa-

len ontvangen van bedrijven die af-

gehaakt zijn en dus niet komen

omdat ze het risicoprofiel te groot

vinden.Dan zeg je krimp, economi-

sche recessie en aardbevingen door

gaswinning. Allemaal factoren,

maar wat gaf uiteindelijk de door-

slag? Dat willen we weten."

Volgens het CDA dat in februari

aandrong op onderzoek naar ima-

goschade, inkomstenderving en

waardedaling, hoeft de uitkomst

niet desastreus te zijn voor Noord-

Groningen. "Het is maar net hoe je

het opschrijft en wat je er tegen-

over zet.We doelen dan op investe-

ringen waarmee je de waarde van

het gebied overeind houdt."

De VVD in Provinciale Staten be-

twijfelt of een onderzoek naar ima-

goschade werkelijk iets oplevert.

"De vraag is of je die schade zuiver

in kaart kunt brengen", meent Sta-

tenlidMirjamWulfse. "Enweet ook

wat je met dat onderzoek zegt.

Voordat je het weet maak je impli-

ciet en per ongeluk duidelijk dat dit

een gebied is waar je beter niet

kunt komen."

Gedeputeerde Staten gevenmor-

genochtend tijdens een persconfe-

rentie tekst en uitleg over de nieu-

we commissie imagoschade. Tot

die tijd doet het provinciebestuur

geen nadere mededelingen.

De VVD-fractie sprak gister-

avondmet vertegenwoordigers van

de Groninger Bodembeweging, Sa-

menwerking Mijnbouwschade en

burgers uit Noord-Groningen. De

liberalen wilden weten wat vol-

gens hen nodig is om het tij te ke-

ren. Hoe zorg je ervoor dat het ge-

bied sociaal en economischniet on-

deruit gaat?

Net als het provinciebestuur

pleiten de belangengroepen voor

goede schadeafhandeling en zijn ze

voorstander van compensatie in de

vorm van een investeringsfonds.

Schokkend GroningenSchokkend Groningen
Actiegroep Schokkend Gronin-
gen bleef gisteravond weg bij de
VVD. Volgens de liberalen wilde
zij gisteravond met meerdere
mensen komen. De VVD vond
één afgezant voldoende.


