
 

 

 

 

Voorzitter, 

 

Ik heb vandaag een foto meegenomen. Het is een foto van 61 jaar geleden, gemaakt op wat toen nog 

maar kort luchthaven Eelde heette. Op de foto zien we de jeugdvereniging en de leiders van een kerk 

uit Gees. Hier links de vader van onze collega Margriet, en hier bovenaan haar opa. Hij heeft deze 

foto altijd bewaard. 

 

De toekomst van de luchthaven is een actueel onderwerp, maar ook voor de generaties voor ons was 

de luchthaven van belang. Met deze foto in de ene hand, en de agenda van onze Staten in de andere, 

vragen we ons af hoe dat zit met wat we vandaag allemaal bespreken. Welke onderwerpen die we 

hier bespreken, zijn ook blijvend van belang, en welke slechts tijdelijk? 

 

De algemene beschouwingen van vandaag zijn er om een stap naar achter te zetten. Zodat we niet 

slechts praten over elektrische vliegtuigen, datacenters, stikstof, vegetarische maaltijden en andere 

problemen van vandaag, maar ons afvragen welke toekomst we voor de provincie voor ons zien. Wat 

de ChristenUnie betreft is dat een toekomst die verbonden is met de historie. Niet door te bewaren 

wat er is, maar verder te bouwen op wat anderen voor ons hebben gedaan. 



 

Dit betekent het in stand houden van een vliegveld dat door de generaties voor ons is opgebouwd. 

En ook zoeken naar manieren om die van grotere betekenis te laten zijn voor de omgeving. 

 

Dat betekent ruimte voor landbouw en industrie om te innoveren en om te investeren in de 

toekomst. De stikstofproblematiek is hierin vanaf de zomer 2019 (dus inmiddels 2 jaar)  leidend wat 

een verlammend effect heeft op innovatie en geplande investeringen. Welke ruimte de landbouw en 

industrie nu wel krijgen of houden is nog steeds niemand duidelijk. Rapport naar rapport wordt 

uitgebracht en veroorzaken stuk voor stuk weer meer onrust. Vanaf deze plaats spreek ik de wens uit 

dat er sneller duidelijkheid komt vanuit Den Haag. 

 

Maar wat anderen voor ons hebben gedaan, is soms ook niets meer dan een ordinaire vuilstort. Maar 

ook daar is wat van te maken. Daarom dienen we vandaag samen met D66 een motie in voor een 

onderzoek naar een eigen Groningse fietsberg. Naar Drents voorbeeld willen we recreatie, sport, 

natuur en ondernemerschap stimuleren met een eigen Groningse fietsberg.  

 

In de afgelopen anderhalf jaar hebben we door corona ondervonden dat het moeilijk is in te schatten 

wat blijvend en tijdelijk is. Zekerheden die we twee jaar terug blijvend zouden hebben genoemd, 

bleken maar tijdelijk. Maar tijdelijke maatregelen, nemen soms blijvende vormen aan. Misschien is 

over 61 jaar pas te begrijpen wat we vandaag meemaken. Maar dat moet dan wel herinnerd kunnen 

worden. 

De fractie van 50+ zal daarom vandaag, mede namens ons, met een voorstel komen om een 

blijvende herinnering in het leven te roepen voor de impact die corona in Groningen heeft gehad. 

Een levende herinnering om te benadrukken dat het leven doorgaat. Niet alleen voor hen die de 

draad weer oppakken, maar ook omdat het leven sterker is dan de dood. 

 

Voorzitter, in het tijdelijke mandaat dat onze fractieleden hier gegeven is, zetten we ons graag in 

voor een blijvend resultaat voor Groningen. Dat doen we vanuit de overtuiging dat dat alleen kan 

met de zegen van Hem die écht blijvend is. Die is, Die was en Die er zal zijn. 

 

 


