
 

ONDER EMBARGO TOT MAANDAG 16 MAART OM 11:30 UUR 

AANGIFTES TEGEN (LOKALE)POLITICI 

16 maart 2015 

Groningen Centraal! doet, samen met een aantal individuele belanghebbenden, op maandag 16 maart 
2015 om 11 uur op het parket van het Openbaar Ministerie te Groningen (Patersewoldseweg 841 te 
Groningen) in handen van de Officier van Justitie Mr. P.H.S. van Rest aangifte wegens schending van het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens van Groningers, de Grondwet en de Nederlandse 
strafwet alsmede voortgezette (pogingen tot) vernieling, misdrijven tegen het leven gericht, 

i) Z.E. dhr. H. Kamp, Minister van Economische Zaken, kantoorhoudende Bezuidenhoutseweg 73, 
te 2594 AC Den Haag 

ii) De Hoogedelgestrenge Heer Max van den Berg, Commissaris van de Koning, kantoorhoudende 
Martinikerkhof 12 te 9712 JN Groningen 

iii) Hoogedelachtbare Heer Peter den Oudsten, Burgemeester van Groningen en Voorzitter van de 
Veiligheidsregio Groningen 

iv) De Weledelgestrenge Heer Albert Rodenboog, Burgemeester van Loppersum, kantoorhoudende 
Kruisweg 10 te 9919 BB  Loppersum 

v) De Weledelgestrenge Heer Emme Groot, Burgemeester van Delfzijl, kantoorhoudende J. van 
den Kornputplein 10, 9934EA Delfzijl 

vi) De Weledelgestrenge Vrouwe H.K. Pot, Burgemeester van Appingedam, wonende 
Olingermeeden 25,9903 ES Appingedam 

vii) De Weledelgestrenge Vrouwe Marijke van Beek, Burgemeester van Eemsmond, 
kantoorhoudende Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen 

viii) De Weledelgestrenge Heer drs. H. Bakker, Burgemeester van Bedum, kantoorhoudende 
Schoolstraat 1 te Bedum, gedeeltelijk samenwerkend met dhr. Bert van der Veen, directeur van CBS de 
Regenboog te Bedum 

ix) De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., statutair gevestigd te den Haag, doch 
kantoorhoudend aan de Schepersmaat 2 te 9405 TA Assen 
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x) Shell Nederland B.V. in haar capaciteit van enig bestuurder van de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij, statutair gevestigd te den Haag en aldaar kantoorhoudend aan de Carel van Bylandtlaan 
30 2596 HR. 

Bij al  deze (pogingen tot)misdrijven is tenminste sprake van voorwaardelijk opzet, dat wil zeggen dat de 
personen tegen wie aangifte wordt gedaan willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaarden en op 
de koop toenemen dat door hun toedoen of nalaten de hiervoor genoemde misdrijven gepleegd dan 
wel voltooid kunnen worden terwijl zij op grond van hun verantwoordelijkheden verplicht zijn hier 
maatregelen tegen te nemen. 

Sinds het Onderzoeksraad Voor de Veiligheid(OVV)-rapport gepubliceerd werd op 18 februari 
jongsleden, is duidelijk dat de centrale overheid de veiligheidsbelangen van Groningers niet ter harte 
neemt of heeft genomen. Lokale bestuurders mogen dus niet langer vertrouwen op Den Haag. Ze 
moeten hun eigen verantwoordelijkheden nemen. Groningen Centraal! eist dat zij dat NU doen! 

Groningen Centraal! gelooft niet dat het strafrecht de oplossing voor alle maatschappelijke problemen 
is, maar als de centrale overheid tekort schiet in het beschermen van zoiets fundamenteels als veiligheid 
dan zijn krachtige signalen nodig om alle overheidsorganen en deelnemers (Shell en NAM) ervan te 
doordringen dat ook zij verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden zullen worden voor de gevolgen. 

Quote; 

Nette Kruzenga, lijsttrekker van Groningen Centraal!, zei;  
“Het is ongelooflijk dat lokale bestuurders zo passief zijn in het beschermen van hun burgers. Van hen 
wordt veel meer verwacht, zeker nu vaststaat dat Den Haag het niet doet. Ik laat mijn mede-Groningers 
niet als tweederangs burgers behandelen!”  
  
Pi van Weert, plek 2 op de lijst voor Groningen Centraal en bestuurder van Schokkend Groningen, zei; 
”Wij strijden al heel lang voor de veiligheid van de Groningers. Het OVV-rapport heeft onze ergste 
vermoedens bevestigd. Lokale bestuurders die nu niet handelen maken zich schuldig aan plichtsverzuim 
ten opzichte van hun burgers die van hen afhankelijk zijn”.   
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