
L.S., 
 
Graag wil ik u informeren over het feit dat ik mij gekandideerd heb om namens Code Oranje 
voorgedragen te worden als kandidaat senator voor de Eerste Kamer, bij de komende 
Provinciale Statenverkiezingen. In deze brief leest u wat mij motiveert om actief bij Code Oranje 
betrokken te zijn en leest u mijn belangrijkste uitgangspunten voor de komende Provinciale 
Statenverkiezingen. 
 
Mijn naam is Annemarie Heite en de afgelopen zes en een half jaar ben ik als 
ervaringsdeskundige zeer intensief betrokken geweest bij de aardbevingsproblematiek in 
Groningen. Mijn gezin heeft meegewerkt aan de documentaire De Stille Beving, die twee keer op 
de NPO is uitgezonden. Daarin is te zien hoe onze kop-hals-romp boerderij uit 1837 niet meer is 
te redden als gevolg van de aardbevingen en hoe wij moeten vechten tegenover het systeem van 
Nam en Shell, zonder hulp van onze overheid. In diverse landelijke talkshows heb ik geprobeerd 
om de problematiek onder de aandacht te brengen van de Nederlandse kijkers. Zowel voor- als 
achter de schermen heb ik vele gedupeerden geholpen om hun weg te vinden binnen het 
opgetuigde systeem van organisaties die zich hiermee bezig houden. Ik heb van dichtbij het 
‘overheidsfalen van on-Nederlandse proporties’ meegemaakt, om de woorden van minister 
Wiebes te gebruiken. 
 
Ik maak me grote zorgen over de situatie waarin veel mensen in Groningen zijn terechtgekomen. 
Ze leven in grote onzekerheid over hun veiligheid en hun toekomstperspectief. De onveiligheid 
gaat allang niet meer alleen om het letterlijk vrezen dat ‘je dak op je hoofd valt’. Het zit hem ook, 
of misschien wel juist in de onzekerheid of de schade goed wordt afgehandeld en of het huis nog 
verkoopbaar is (zie ook de onderzoeken van prof. Dr. T.T. Postmes, RUG). Door het voornemen 
van de overheid om de gaskraan dicht te draaien, worden deze zorgen niet weggenomen. 
Sterker nog, ze worden groter. Er is een knip gelegd tussen de schadeafhandeling en het 
versterken. Daarbij is niet gekeken naar het belang van de gedupeerde. Steeds minder huizen 
zouden hoeven te worden versterkt, maar ondertussen hebben deze huizen wel honderden 
aardbevingen ‘op hun kop gekregen’ en wordt de schade via een ander loket vaak alleen maar 
cosmetisch opgelost, in afwachting op de volgende beving…  
 
De overheid heeft in Groningen een systeem opgetuigd waarbij de mens niet centraal staat. Alles 
lijkt alleen maar te draaien om geld. De menselijke maat is zoek. Het is letterlijk het systeem 
versus de mens. Dat terwijl de Onderzoekraad voor Veiligheid in de evaluatie van haar 
vernietigende rapport op 30 maart 2017 adviseerde om een integrale aanpak te hanteren, 
waarbij “schade, versterken, verduurzamen en sociaaleconomisch perspectief hand-in-hand 
gaan en de gedupeerde centraal staat”. Dit alles laat diepe sporen na bij de mensen. Zij verliezen 
massaal het vertrouwen in hun overheid en ze voelen zich volledig in de steek gelaten. De 
nieuwe mijnbouwwet van minister Wiebes, die de leveringszekerheid en de veiligheid van de 
mensen in Groningen even zwaar weegt en die binnenkort zelfs de gang naar de civiele rechter 
volledig dreigt af te sluiten, maken dat veel Groningers zich tweederangsburgers voelen. Een 
wingewest, waar de overheid doet wat ze wil, ten koste van alles en iedereen. Dit legt de bijl aan 
de wortel van onze democratie. Immers, een van de meest fundamentele regels van de 
rechtsstaat is dat de overheid zich aan het door haar zelf gecreëerde recht houdt. Doet zij dit 
niet, dan verliezen burgers hun vertrouwen in beide… 
 
Helaas staat de situatie in Groningen niet op zichzelf. Er is een algemeen onbehagen, dat zich op 
veel meer domeinen manifesteert. Ik maak me hierover grote zorgen en ik heb besloten dat ik 
niet langer langs de zijlijn wil staan, maar actief wil bijdragen om deze ontwikkeling te stoppen 
en de burger weer met de politiek te verbinden. Om bruggen te slaan tussen het systeem en de 
mens, de ratio en de emotie.  
 
In mijn zoektocht naar mogelijke oplossingen kwam ik in contact met Code Oranje. 



 
Code Oranje is een brede, optimistische ‘midden beweging’ die vindt dat het huidige politieke 
systeem niet meer aansluit bij de behoeftes van onze maatschappij en haar inwoners. De 
afgelopen eeuw hebben we mensen geëmancipeerd, opgeleid en mondig gemaakt, terwijl ons 
huidige politieke systeem is gebaseerd op hiërarchie, macht en het  uitvergroten van verschillen. 
In plaats van op een transparante wijze tot gedragen compromissen te komen, worden 
onderwerpen in achterkamertjes tegen elkaar uitgeruild en wordt het beleid dichtgetimmerd in 
een regeerakkoord, waar weinig tot geen ruimte meer is voor dualisme, debat, laat staan 
burgerzeggenschap. Deze zorg werd onlangs nog krachtig verwoord door vertrekkend senator 
Ankie Broekers-Knol: “Er worden steeds meer akkoorden afgesloten zonder dat hierover nog 
echt wordt gedebatteerd in het parlement. De stem van de kiezer dreigt hierdoor verloren te 
gaan. Ze geloven het niet meer en hebben het idee dat het niet meer uit maakt op wie ze 
stemmen, het wordt toch ergens anders geregeld.” Code Oranje keert zich af van de steeds groter 
wordende afstand tussen burgers en de politiek en van de steeds scherper uitgemeten 
tegenstellingen die het huidige politieke debat bepalen. Ze wil verbinden en de burger actief 
betrekken bij het beleid. 
 
Code Oranje heeft aansluiting gevonden bij prominente Nederlanders waaronder Herman 
Wijffels en bij verschillende lokale partijen in heel Nederland. Dit brede netwerk geeft een frisse 
blik en maakt het mogelijk om me als senator in de Eerste Kamer daadkrachtig in te zetten en 
daarbij de stem van de kiezers uit heel Nederland te laten horen. 
 
In Groningen ben ik een onafhankelijke kandidaat, dat wil zeggen dat ik geen stemadvies zal 
uitbrengen en dat ik me graag verbind aan alle partijen die in lijn met het gedachtegoed van 
Code Oranje politiek willen bedrijven. Daarbij heb ik wel een grote voorliefde voor lokale 
partijen, omdat zij van nature dichtbij de kiezer staan en binnen hun partijen mensen vanuit het 
hele politieke spectrum verbinden op inhoud en thema’s die voor hun gebied belangrijk zijn. Dat 
sluit naadloos aan op het gedachtegoed van Code Oranje. 
 
Ik zal mijn positie benutten om álle kiezers op te roepen om vooral te gáán stemmen. Het maakt 
niet uit op welke partij, maar elke stem telt. Zeker in Groningen, waar we aan de vooravond 
staan van een zeer ingrijpende hersteloperatie en waar we de komende decennia samen moeten 
werken om in een nieuwe, positieve fase te komen. Het is belangrijk dat je als burger laat weten 
dat je er bent. Deze verkiezingen zijn daarvoor de gelegenheid bij uitstek.  
 
Mocht ik senator in de Eerste Kamer worden dan wil ik mijn positie en netwerk ook graag 
benutten om aandacht te blijven vragen voor de noodzaak van een parlementaire enquête 
inzake Groningen. Een van de belangrijkste doelstellingen voor Groningen hangt al ruim zes en 
een half jaar boven de markt: herstel van het geschonden vertrouwen. Het is mijn overtuiging dat 
een belangrijkste eerste stap hierbij volledige transparantie aangaande het ‘overheidsfalen van 
on-Nederlandse proporties’ is.  
 
Mocht u naar aanleiding van dit schrijven vragen hebben dan ben ik uiteraard beschikbaar. Later 
deze week volgt een persbericht. Ik zou het tot die tijd erg waarderen als u dit schrijven 
vertrouwelijk wilt behandelen. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Annemarie Heite 
0624396556 


