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D
e Euroborg is tijdelijk weer Euroborg. Alle media namen het

‘nieuws’ maandag mee. De sponsor van FC Groningen, die

de stadionnaam een soort van gehuurd had, gaat anders

heten en omdat het contract nog maar een jaar duurt wil de club de

‘sponsorvernaming’ voor die periode niet wijzigen.

Maar die ‘terugvernoeming’ is een misverstand. De Euroborg heeft

nooit Hitachi Capital Mobility Stadion geheten. Ja, het staat overal

en het zal best gebruikt worden bij ‘uitingen’, maar dat is vooral

voor de club en de sponsor zo. Ik heb nooit iemand horen zeggen

dat hij naar het Hitachi Capital Mobility Stadion ging.

We gaan naar FC Groningen, dat zeggen we sinds 1971. Of: we zitten

vanmiddag in de Euroborg. Dat zeggen we sinds 2006.

De sponsor gaat verder als MHC Mobility. Ik mag hopen dat de

Euroborg straks niet MHC Mobility Stadion gaat heten.

Dat zou dan de derde vernoeming zijn. Want het is een tijdje terug

ook NoordLease-stadion geweest. Volstrekt ongeloofwaardig, dan

snap je niet veel van voetbalcultuur.

Een voetbalstadion heet Het Kasteel, San Siro,

Stamford Bridge, Ibrox Stadium, Parc des

Princes, La Bombonera, St. James’ Park, dan

wel Arena AufSchalke, uiteraard gelegen op

de Rudi-Assauer-Platz. Zelfs Heerenveen

snapt het met Abe Lenstra Stadion.

Ik snap dat geld welkom is, maar kap

met die onzin. Euroborg blijft altijd

Euroborg. Als je als sponsor echt

wil scoren, drop die barkies en

ga voor Arjen Robben Stadion.

Altijd Euroborg

Herman Sandman

OGENBLIK

Met een zogeheten novelle pro-
beren zij de gaswet, die morgen
van kracht zou gaan, naar hun be-
lieven te repareren. Dat de wet tij-
delijk wordt stilgelegd en op-
nieuw in procedure wordt ge-
bracht, valt op te maken uit een
brief die de demissionaire be-
windspersonen gistermiddag
naar de Tweede Kamer heeft ge-
stuurd. Dit nadat een motie van
SP-Kamerlid Sandra Beckerman
was aangenomen. De motie riep
de regering op een andere dan de
gekozen route te kiezen rond de
gaswet. De ministers wilden twee
aangenomen wetswijzigingen
buiten werking stellen.

Dat ging de Tweede Kamer veel
te ver omdat een amendement
(wetswijziging) – anders dan een
motie – niet door een kabinet ter-
zijde geschoven kan worden. Zij
krijgen daarin steun van hoogle-
raren bestuurs- en staatsrecht die
stelden dat de Tweede Kamer bui-
tenspel werd gezet.

Na wekenlang gesoebat trek-
ken Blok en Ollongren nu de gas-
wet in en stellen voor een zogehe-
ten novelle te beginnen. De ver-
traging zal mogelijk maanden
zijn.

Die wijzigingen in de wet, die
de versterkingsoperatie vanwege

de aardbevingen in Groningen
weghaalt bij de Nederlandse
Aardolie Maatschappij (NAM) en
volledig bij de overheid neerlegt,
zorgden dat gedupeerden van de
gaswinning en aardbevingen op
kosten van het rijk juridische bij-
stand en financieel advies zou-
den kunnen krijgen en dat Gro-
ningers zelf de versterking van
hun huizen in de hand mogen ne-
men.

Het demissionaire kabinet wil
dat niet, onder meer omdat het te
veel geld zal kosten (‘er zit geen
financieel eind aan’). Nu de Twee-
de Kamer het kabinet bij motie
heeft teruggefloten, kiest het
voor een novelle. Dat is eigenlijk
een nieuw wetsvoorstel dat een
aanvulling (of verbetering) is op
de wet die al bij de Eerste Kamer
ligt. Maar die moet wel eerst wor-
den behandeld door de Tweede
Kamer.

Eigenlijk zou de gaswet mor-
gen van kracht moeten gaan,
maar dat gaat zeker niet gebeu-
ren. Minister Blok waarschuwde
onlangs meerdere malen dat de
versterkingsoperatie in Gronin-
gen flinke vertraging op zou lo-
pen.

In debatten gaf Blok ook al aan
dat het pad van een novelle be-
wandelen tijdsverlies betekent.

De Tweede Kamer was overi-
gens weinig onder de indruk van
de waarschuwing van de demis-
sionair minister. Zij vinden dat
het ministerie, hoewel ze al vrij
rap van de aangenomen wetswij-
zigingen af wilden, pas laat kwa-
men met hun oplossing.

Kabinet parkeert gaswet
voor onbepaalde tijd
BAS VAN SLUIS

DEN HAAG Demissionaire minis-
ters Stef Blok (Economische Za-
ken) en Kajsa Ollongren (Bin-
nenlandse Zaken) parkeren de
Tijdelijke wet Groningen voor
onbepaalde tijd.

Wie morgen een flesje fris of water
wil kopen, is daarvoor meer in eerste
instantie geld kwijt dan vandaag.
Vanaf 1 juli wordt voor elk flesje met
een inhoud van minder dan een liter
15 cent statiegeld gerekend. Het ka-
binet heeft deze maatregel inge-
voerd om de hoeveelheid zwerfafval
in te perken. Op plastic flessen van
een liter of meer wordt al jarenlang
25 cent statiegeld geheven.

De statiegeldflesjes liggen in som-
mige winkels al in de schappen. Ze
zijn herkenbaar aan een statiegeld-
logo met streepjescode. Ook flesjes
zonder statiegeldlabel zullen nog
een tijdje te koop zijn. De datum van
1 juli geldt voor producenten en im-
porteurs die de flesjes aan de win-
kels leveren.

Volgens een woordvoerder van
horecagoedkoop.nl in Groningen is
de invoering ervan bij de groothan-
del soepel verlopen. Vorige week
zijn de eerste ladingen met het sta-
tiegeldlabel al binnengekomen. ,,De-
ze week krijgen we alleen nog maar
flesjes met statiegeld binnen.’’

Supermarkten groter dan 200
vierkante meter, winkels op stations
en tankstations aan de snelweg
moeten de flesjes verplicht inne-
men, zoals dat ook gebeurt met gro-
te plastic flessen in supermarkten.
Volgens het Centraal Bureau Levens-
middelenhandel zijn de emballage-
machines inmiddels aangepast. Spe-
cialisten zijn maandenlang bezig ge-
weest om de machines overal in het
land te updaten of te vernieuwen.

Andere verkopers van flesjes fris-
drank en water, zoals scholen, sport-
verenigingen en bedrijven, kunnen
ervoor kiezen om vrijwillig statie-
geldflessen in te zamelen. Dat laat-
ste geldt ook voor tankstations die
niet aan de snelweg zitten. De Hoo-
geveense pomphouder Ewout Klok,
die voorzitter is van de Belangenver-
eniging Tankstations, biedt klanten
die mogelijkheid. ,,Wij verzamelen
ze in grote statiegeldzakken die we
krijgen van de grossiers. Die worden
opgehaald door een recyclingbe-

drijf.’’ Volgens Statiegeld Nederland,
de organisatie die door supermark-
ten en industrie is opgericht om de
invoering van statiegeld op kleine
plastic flesjes uit te voeren, zijn er
jaarlijks 900 miljoen kleine plastic
flesjes in omloop. Ter vergelijking:
jaarlijks worden 600 grote plastic
flessen met 25 cent statiegeld gere-
cycled. Per jaar gaat het om een to-
taalbedrag van ongeveer 300 mil-
joen euro aan statiegeld.

„Het doel is zoveel mogelijk, maar
zeker 90 procent van de kleine plas-
tic flesjes die worden verkocht weer
in te nemen”, liet Raymond Gianot-
ten, directeur van Statiegeld Neder-
land, eerder weten. „Plastic is een
waardevolle grondstof en het is zon-
de als die verloren gaat. Van de klei-
ne plastic flesjes kunnen weer ande-
re verpakkingen en producten ge-
maakt worden.”

De invoering van statiegeld op
kleine plastic flesjes heeft heel wat
voeten in de aarde gehad. Milieuor-
ganisaties hebben er lang bij het ka-
binet op aangedrongen. De indus-
trie en de supermarkten zagen het
evenwel niet zitten. Het zou te duur
zijn en te weinig milieuwinst ople-
veren. Zijn pleitten voor gedragsver-
andering bij consumenten.

Uiteindelijk heeft het geleid tot de
oprichting van de Statiegeldallian-

tie, waar inmiddels 1120 gemeenten,
organisaties en bedrijven zijn aan-
gesloten. Onder druk van deze alli-
antie hakte voormalig staatssecreta-
ris Stientje van Veldhoven (D66)
ruim een jaar geleden de knoop
door, omdat de industrie er niet in
slaagde het aandeel plastic flesjes in
het zwerfafval drastisch terug te
dringen.

Silla Schouwstra van Natuur en
Milieufederatie Groningen noemt
het een ‘historische mijlpaal’ dat
binnen één kabinetstermijn zowel
de invoering van statiegeld op klei-
ne flesjes als die op blikjes (per 31 de-
cember 2022) is ingevoerd. ,,Het
leidt ertoe dat het aantal flesjes en
blikjes op straat straks heel erg ver-
mindert. Nederland wordt zichtbaar
schoner. Daar ben ik heel blij mee.
Dat is winst voor de natuur.’’

Ook Ewout Klok is content met de
maatregel. ,,Door iets kleins kunnen
we iets groots terugdoen voor het
milieu. Het is een goede zaak.’’

Het laatste woord is nu aan de
consument. Die zal voor lief moeten
nemen dat hij voortaan ook lege,
kleine plastic flessen mee terug-
neemt naar de supermarkt. De ver-
wachting is dat daklozen en kinde-
ren flesjes gaan oprapen om een ex-
traatje te verdienen

Naast de invoering van statiegeld
op kleine flesjes gaat zaterdag ook
het verbod in op wegwerpplastic.
Het gaat onder meer om plastic weg-
werpbestek, borden, rietjes, roer-
staafjes en wattenstaafjes voor een-
malig gebruik. Voor deze producten
geldt dat bedrijven de bestaande
voorraden mogen opmaken.

Statiegeld op plastic
flesjes is ‘historisch’
MANNUS VAN DER LAAN

ASSEN/GRONINGEN Morgen is het
eindelijk zover: op kleine, plastic
flesjes met water of frisdrank
wordt 15 cent statiegeld geheven.
Verder is het zaterdag ook gebeurd
met wegwerpplastic, zoals rietjes,
wattenstaafjes en bestek.

ADVERTENTIE

COEVORDEN De politie heeft maan-
dagmiddag een minderjarige per-
soon aangehouden die wordt ver-
dacht van betrokkenheid bij de
steekpartij in Coevorden van afge-
lopen weekend. Deze persoon
wordt verdacht van poging dood-
slag. De eerder aangehouden 21-
jarige verdachte uit Coevorden is
vrijgelaten, maar blijft verdachte in
de zaak. Bij de steekpartij raakte
een 24-jarige man gewond. Hij is
een vriend van Dusty uit de MTV
Realityshow Ex on the Beach, die
zaterdag optrad in Coevorden. De
aanleiding van de steekpartij zou
zijn omdat Dusty een vriendin van
de minderjarige wilde versieren.

Minderjarige opgepakt
voor steekpartij

De invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes en vanaf eind volgend jaar ook

op blikjes moet zwerfafval terugdringen. FOTO CORNÉ SPARIDAENS

Er zijn jaarlijks
900 miljoen
kleine, plastic
flesjes in omloop
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O
ud-commissaris van de
Koningin van Friesland
en VVD-coryfee Wiegel,
gestoken in een donker-

blauwe blazer, lichtbeige broek,
bruine suède loafers en een witte
veiligheidshelm voor het plaatje, liet
er achterin het weiland, waar Friese
graslanden en akkers samenkomen
met Drentse bossen, geen twijfel
over bestaan: hij heeft niet veel met
wolven op Nederlandse bodem. En
zeker niet in Friesland.

,,Sommige mensen vinden wol-
ven fantastisch. Laatst werd er een-
tje doodgereden en stonden ze erbij
te huilen. Maar heel veel mensen zit-
ten helemaal niet te wachten op de
komst van nóg meer wolven. Deze
dieren zijn een bedreiging voor
schapen en kalveren. En wat te den-
ken van de grutto’s en kieviten, waar
heel Friesland zich voor inzet? Vos-
sen mogen worden doodgeschoten
als ze schade aanrichten, wolven
niet. En dat deugt niet. Laten we als-
jeblieft een beetje normaal doen
met elkaar. Het moet geen gekke
boel worden hier.’’

Hij is gecharmeerd van het Friese
plan voor de aanleg van een anti-
wolvenhek langs de provinciegrens.
Eerst, bij wijze van proef, een paar ki-
lometer bij Boijl, langs de grens met
het Nationaal Park Drents Friese
Wold. Zo worden de wolven aan de
Drentse kant gehouden.

Denkt Wiegel, die jarenlang een
paar kilometer verderop in Diever
woonde, dat Drentse schapenhou-
ders ook staan te juichen? ,,Dit plan
is hier bedacht, in Friesland. Als an-
deren het vee niet beschermen, dan
doen de Friezen het zelf. Daarin lo-
pen ze voorop. Prima. Maar ik ben
heel erg vóór een goede noordelijke
samenwerking.’’ Als er al een ‘Trum-
piaans’ hek moet komen, moet dat
dan niet op de grens met Duitsland
worden gezet? Daar komen de de
wolven immers vandaan. Diploma-

tiek: ,,Zegt het voort.’’
De Friese schaapherderin Marieke

van Schuppen realiseert zich dat
met het plaatsen van het hek het
‘wolvenprobleem’ aan de Drentse
kant van de grens wordt gehouden.
,,Ik weet het en het voelt niet heel
lekker. Sterker nog, een half jaar ge-
leden vond ik dit hek nog complete
waanzin. Maar ik ben om. Wij moe-
ten iets doen om onze dieren te be-
schermen. Drentse schapenhouders
krijgen steun van de provincie om
wolfwerende maatregelen te tref-
fen. De provincie Friesland leunt
achterover en doet niets. Wij moe-
ten het dus zelf maar oplossen.’’

Of in navolging van het proefhek
de hele provincie Friesland wordt
omrasterd met een anderhalf meter
hoog hek mét stroomdraad er bo-
venop, is de vraag. Er is wetgeving
die veehouders verplicht hun dieren
te beschermen en er is wetgeving,
die stelt dat de wolf zelf bepaalt waar
hij of zij zich vestigt. En dat kan niet
met een hek.

Van Schuppen: ,,Natuurlijk hoop
ik dat het hek functioneel is. Later
dit jaar grazen mijn schapen hier en
die moeten worden beschermd,
want van mijn schapen moet ik het
hebben. Maar het is niet alleen een
wolfwerend hek, het is ook een sta-
tement.’’

Schapenhoudster Van Schuppen
is zelf boswachter geweest. Ze is
klaar met de wijze waarop sommige
natuurbeheerders de wolf en andere
roofdieren met open armen ontvan-
gen. ,,Laatst is een bepaalde soort
gier in Nederland waargenomen.
Wat gebeurt er? In die omgeving
werd een kadaver van een ree neer-
gelegd, zodat het dier wat te eten
heeft. Nee, de boodschap moet zijn:
hier is voor jou niets te halen. Dan
vliegt het dier vanzelf weer terug
naar het zuiden.’’ Het uitdragen van
de waarschuwende boodschap is ko-
ren op de molen van Wiegel. Met een
dikke knipoog: ,,Ik spreek nog wel
eens een minister-president.’’

‘Het moet geen gekke boel worden hier’
Wanneer het orakel spreekt, wordt er
geluisterd. En dus sloeg Hans Wiegel
gisteren in Boijl pal op de Drents-Frie-
se grens de eerste paal van het Friese
anti-wolvenhek.

Omringd door camera’s drukt Hans Wiegel op de knop en slaat zodoende met een hydraulisch apparaat de eerste paal van

het Friese anti-wolvenhek de grond in. ,,Ho, ho, niet te ver, anders springt de wolf eroverheen.’’ FOTO ANP/ANJO DE HAAN

JON VAN SCHILT

Zij leidt een Europees onderzoek
naar migranten en andere mensen
die geen prik nemen. Onder sommi-
ge moslims gaat het spookverhaal
rond dat er varkensgelei in het coro-
navaccin zit. Onder lager opgeleide
jongeren worden onjuiste filmpjes
gedeeld over dat je er onvruchtbaar
van wordt. En er zijn mensen die sim-
pelweg de uitnodiging niet kunnen
lezen.

De overgrote meerderheid, negen
op de tien inwoners van Noord-Ne-
derlander, laat zich vaccineren tegen

het coronavirus. Maar de prik gaat
voorbij aan kleine groepen minder-
heden; vooral migranten en lager op-
geleiden. Dat ligt niet aan henzelf
maar aan het gezondheidssysteem,
dat deze groepen blijkbaar niet goed
weet te bereiken met de juiste infor-
matie. Ze worden in de woorden van
socioloog Danielle Jansen van het
UMC Groningen ,,onderbediend’’
door de gezondheidszorg.

Jansen leidt een Europees consor-
tium van wetenschappers die onder-
zoek doen naar hoe het aantal vacci-
naties bij deze groepen omhoog kan.
Los van het gevaar van lokale uitbra-
ken van virussen is het lage aantal
vaccins in die groepen vooral voor
hen zelf riskant. ,,Je kan het als ge-
zondheidszorg toch niet maken om
die mensen in de steek te laten van-
wege hun onwetendheid?’’, meent
Jansen.

De overheden in heel Europa doen
er niet genoeg aan, vindt ze. ,,Het pro-
bleem is dat de gemiddelde cijfers
heel goed zijn. De opkomst onder alle
leeftijdsgroepen is hoog. Dus waar
zouden we ons druk om maken?’’,
zegt ze.

,,Maar door die goede gemiddelde
cijfers blijft onderbelicht dat er bin-
nen bepaalde groepen grote aantal-
len mensen zijn die wel degelijk veel
minder vaccins nemen. Je ziet dat-
zelfde verschijnsel ook bij andere ge-
zondheidsproblemen.

Nederlandse kinderen zijn over

het algemeen heel gezond en geluk-
kig. Daardoor zien we niet goed dat
weer dezelfde groepen kinderen on-
gezond leven, minder gelukkig zijn,
en daardoor in hun verdere leven va-
ker ziek zijn en minder oud worden.’’

Uit onderzoek al voor de corona-
tijd bleek dat Turkse en Marokkaanse
meisjes minder vaak vaccins nemen
tegen meningokokken, hersenvlies-
ontsteking. Bij de HPV-vaccinatie, te-
gen baarmoederhalskanker, neemt
in bepaalde wijken zelfs maar 10 pro-
cent van deze meisjes de prik. ,,Dat
zien we overal in Europa bij bepaalde
minderheden.’’

Er is natuurlijk ook een kleine
groep die zeer bewust kiest om geen
vaccin te nemen. Streng-christelijke
gelovigen en de oorspronkelijk uit
antroposofische hoek afkomstige an-
ti-vaccinatiebeweging. Daar richt het
onderzoek van het consortium on-

der leiding van Jansen zich niet op.
Jansen en haar mede-onderzoe-

kers in Maastricht, Amsterdam en
universiteiten in Polen, Slowakije,
Griekenland, Finland, het Verenigd
Koninkrijk en Israël hebben een be-
drag van 3,3 miljoen euro gekregen
van de EU. Daarmee doen ze litera-
tuuronderzoek en nemen ze inter-
views af onder een aantal groepen:
Turkse en Marokkaanse meisjes in
Nederland, Oekraïense immigranten
in Polen, Roma in Slowakije en immi-
granten in Griekenland.

Daarnaast onderzoeken ze een
aantal minderheidsgroepen die juist
wél vaccinaties nemen. Somaliërs in
Finland, Arabieren in Israël en Bang-
ladezen in Engeland laten zich op-
merkelijk genoeg juist wel vaak vac-
cineren. Jansen: ,,Daar doen ze dus
blijkbaar iets goed. We weten nog
niet wat.’’

‘Vaccin weigeren om onzinverhalen is falen gezondheidszorg’
AREND VAN WIJNGAARDEN

GRONINGEN Vaccins weigeren door
een geloof in onzinverhalen ligt
niet aan de weigeraars zelf. Het
komt door het falen van de gezond-
heidszorg, vindt Danielle Jansen
van het UMCG.

De prik gaat
voorbij aan
kleine groepen
minderheden


