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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER
Ongetwijfeld heeft een aantal van u al de
documentaire gezien “Groningen Beeft”. De film
is gemaakt door Kick Stokvis voor de NCRV en
werd op maandag 16 december om 22.55 uur
uitgezonden op Ned 2.
Wat u ook van de film vindt, hopelijk maakt het
de rest van Nederland duidelijk wat er
hier bij ons in Groningen aan de hand is.
Datzelfde geldt ook voor onze videospotjes, al
waren de meningen daarover wat verdeeld. Alle

aandacht is echter goed voor onze zaak.
Als uw bestuur waren wij aanwezig bij alle voorvertoningen van de
film en konden wij uitvoerig deelnemen aan de discussies na afloop.
Er zijn hierdoor weer een flink aantal mensen lid geworden, we gaan
nu richting de 1450 leden! Alleen maar goed want hoe meer wij ons
verenigen in Groningen, hoe minder “Den Haag” om ons heen kan!
Inmiddels is na veel politiek geharrewar dan toch besloten om de
hoorzitting van de Tweede Kamer over de aardgasproblematiek hier
in Groningen te laten plaatsvinden. Wij zullen zeker daar namens u
allen het woord voeren.
Inmiddels is door ons ook een zogenaamd WOB verzoek ingediend.
Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur pogen we
hiermee het winningsplan van de NAM, dat per 1 december
opgestuurd is, en de rapporten van de onderzoeken die Kamp heeft
uitgevaardigd openbaar te krijgen.
Wij bereiden ons momenteel voor op het indienen van een zienswijze.
Zoals het zich nu laat aanzien zal het ontwerpbesluit op 10 januari
in eerste termijn door het kabinet worden behandeld en volgt een
week later de tweede behandeling. Daarmee ligt er dan een
uitgangspunt voor de mate van gaswinning van dit kabinet en naar
verwachting ook de kaders waarbinnen mag worden gewonnen.
In de aanloop naar het ontwerpbesluit over de gaswinning voorzien
wij regelmatig de Tweede Kamerleden van de vaste commissie
Economische Zaken van gerichte informatie zodat zij straks een
gefundeerde beslissing kunnen nemen.
Wij zijn zeer benieuwd wat Den Haag overheeft voor de veiligheid in
onze regio!

KANTOOR GESLOTEN
In de kerstvakantie zal ons kantoor gesloten zijn van maandag 23
december t/m vrijdag 3 januari.

U kunt uw vragen en/of opmerkingen wel per mail naar ons sturen.
De mail zal eens in de paar dagen beantwoord worden.

Het bestuur van de GBB wenst u fijne feestdagen en een goed 2014
met positieve ontwikkelingen omtrent de gaswinning!



GBB EN PROVINCIE GRONINGEN EISEN OPENHEID VAN HET KNMI
Op maandag 25 november zijn de Groninger Bodem Beweging en de provincie Groningen
op bezoek geweest bij het KNMI voor een gesprek over de seismologische informatiever-
strekking van het KNMI. De IT-jurist van de provincie bracht een opdracht mee van
Gedeputeerde Staten om het KNMI te bewegen seismologische –en daaraan gerelateerde-
data als zogenaamde ‘Open Data’ te ontsluiten.
Open Data is een begrip dat staat voor het openbaar beschikbaar maken van gegevens die
zijn gerealiseerd met publieke middelen waarvoor geen juridische grondslag bestaat om
deze niet te ontsluiten. Hiermee moest een einde komen aan de huidige ongewenste situatie
waarin de GBB verantwoordelijk is voor levering van aardbevingsgegevens aan een aantal
overheidsorganisaties.
Tijdens het overleg is gezamenlijk besloten een tijdelijke oplossing te realiseren. Een
definitieve oplossing was namelijk nog niet in zicht aangezien het KNMI diverse systemen
moet vernieuwen en daarbij ook nog eens hiertoe over onvoldoende middelen beschikt.
Inmiddels is de tijdelijke oplossing bijna gereed en kunnen een aantal organisaties direct
gebruik maken van de gegevens van het KNMI met betrekking tot aardbevingen die worden
veroorzaakt door gaswinning. Zowel de GBB en de provincie Groningen zijn verheugd over
deze snelle actie van het KNMI.
Aanvullend kwam ook de ontsluiting van ruwe meetgegevens en een dataset met locaties
van alle meetstations van het KNMI aan bod. Hoewel het KNMI enige schroom had in het
vrijgeven van deze data en er zelfs op dit moment wetgeving is die dit deels blokkeert gaan
zowel de GBB als de provincie ervan uit dat er in de komende maanden steeds meer data
door het KNMI zal worden vrijgegeven. Aangezien zowel de provincie als de GBB het van
groot belang vinden dat alle seismologische data toegankelijk moet zijn zullen wij hier de
vinger aan de pols houden en –mocht dat nodig zijn- aan de bel trekken bij het KNMI of de
verantwoordelijk Minister.

GBB IN GESPREK MET DIVERSE KAMERLEDEN
Een delegatie van het GBB bestuur is bezig met een gespreksronde met diverse Kamerleden van de vaste
kamercommissie EZ. In december spreken wij in ieder geval nog met Tjeerd van Dekken (PvdA) en op
16 januari in Den Haag met een aantal anderen.
Op 8 november spraken we met Agnes Mulder (CDA) waarvan we onderstaand verslag maakten.

Het gesprek vond op verzoek van Agnes plaats. Namens de GBB waren aanwezig: Daniëlla Blanken en
Jelle van der Knoop. In het gesprek bevestigde zij desgevraagd, dat het CDA nog steeds op het standpunt
staat dat er minder gas moet worden gewonnen. Nu echter de uitkomst van de onderzoeken voor de deur
staat, lijkt het verstandig deze eerst maar af te wachten.
Vervolgens legden we een aantal punten op tafel waarvan wij vonden dat de Tweede Kamer daar attent
op moest worden gemaakt dan wel daar aandacht aan moest geven.
Een paar van de belangrijkste items:
Het feit dat minister Kamp het winningsplan en de onderzoeksresultaten dicht houdt tot hij zijn besluit
heeft genomen in januari. Wij vinden dat niet netjes.
De documentaire van Kik Stokvis die door de NCRV wordt uitgezonden. Het zou goed zijn dat alle
Kamerleden deze film zouden zien.
Er moet een begin worden gemaakt met een oplossing van de zogenaamde schrijnende gevallen:
personen of gezinnen door materiële of geestelijke problemen als gevolg van de schade door de bevingen
klem zijn komen te zitten.
Het feit dat de minister van Veiligheid en Justitie, de heer Opstelten, zich niet laat horen in de discussie
over de aardbevingsproblematiek terwijl het duidelijk en vooral een veiligheidsissue is. Hij laat alles aan
Kamp over; kennelijk wegen geld-issues zwaarder dan veiligheid. Wij als  GBB verbazen zich hierover.
We willen graag dat de totale schadeafwikkelingsprocedure meer op afstand wordt geplaatst van de  NAM.
De GBB wil het liefst dat een onafhankelijk instituut verantwoordelijk wordt voor taxatie en vergoeding.
Het feit dat het preventief verstevigen van woningen, tussen neus en lippen door, een heel jaar
opgeschoven is. Er zou eerst in het derde kwartaal van 2013 mee worden begonnen; nu zal dit pas in
het derde kwartaal van 2014 het geval zijn.
Onze indruk was dat de boodschappen duidelijk zijn overgekomen.



WOB VERZOEK GBB

Minister Kamp heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle belangrijke documenten zoals
het winningsplan van de NAM en de resultaten van alle ingestelde onderzoeken pas worden
vrijgegeven als hij, medio januari 2014, zijn besluit neemt over de gaswinning in Groningen.

Wij als GBB bestuur vinden dit geen goede gang van zaken. Wij zijn van plan een zienswijze
(lees bezwaar) op het besluit van Kamp in te dienen (zie elders in deze nieuwsbrief). Dit
moet wettelijk binnen zes weken. Voor het formuleren van een goede zienswijze is tijd nodig
om alle documenten te kunnen  bestuderen. Wij zouden daarom graag willen dat alle
documenten zo snel mogelijk worden vrijgegeven. Op dit moment is het nieuwe winningsplan
al door de NAM ingediend; naar verwachting zijn de meeste onderzoeksrapporten al
opgeleverd of worden binnenkort opgeleverd.

Het argument van Kamp om de documenten niet vrij te geven raakt kant nog wal. Hij vindt
het in het belang van een zorgvuldige besluitvorming alle gegevens in één keer openbaar
te maken. Dat dit ten koste gaat van een zorgvuldige voorbereiding van de in te dienen
bezwaren, vindt hij kennelijk niet van belang of komt hem goed uit.

Ons is verder ter ore gekomen dat een aantal bestuurders in Groningen op een eerder tijdstip
dan het besluit van Kamp voorinzage krijgt van de onderzoeksresultaten. Erg 'zorgvuldig'!

Om deze reden hebben via De Goede van PlasBossinade bij minister Kamp een verzoek
ingediend, op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, alle documenten zo snel als
mogelijk, maar binnen hooguit vier weken, openbaar te maken en een afschrift naar ons te
sturen. Hij zal een zwaarwichtige reden moeten hebben om niet aan dit verzoek gehoor te
geven.

INVENTARISATIE SCHADEFOTO’S VOOR ZWARTBOEK
Wij gaan de foto’s uit ons GasbevingenPortaal
gebruiken om het zwartboek aan te vullen. Dit
zwartboek zal vóór 10 januari aan de Kamerleden
worden toegestuurd om ze te ondersteunen in hun
besluitvorming.

Het is dus erg belangrijk dat we zoveel mogelijk
foto’s met korte beschrijvingen krijgen. We weten
dat er foto’s genoeg zijn (o.a. in de taxatierapporten)
maar u moet ze wel opsturen naar ons! Dat kan naar:

fotokaart@groninger-bodem-beweging.nl.

Als u zelf geen losse foto’s heeft kunt u uw taxatierapport
naar ons doorsturen op ons normale mailadres:
info@groninger-bodem-beweging.nl.

Ons Gasbevingen Portaal is te vinden op:
www.opengis.eu/gasbevingen. De foto-kaartlaag
staat onder “bewoners”. Om de foto’s goed te zien is iets
inzoomen op de kaart nodig.



LEDEN VOOR LEDEN OP ZATERDAG 11 JANUARI 2014
De volgende Leden voor Leden bijeenkomst heeft een thema. In tegenstelling tot de normale
vrije inloopbijeenkomsten zal er nu een klein programma zijn. Uiteraard is het niet verplicht
het hele programma aanwezig te zijn.

Het thema is Bouw. We beschikken sinds een paar maanden over een werkgroep Bouw die
graag iets wil doen voor de leden. Daarom is besloten dit als thema te kiezen voor de LvL
van zaterdag 11 januari.

Het programma is (onder voorbehoud) als volgt:

13:00u Presentatie Theo Elsing

14:00u Plenaire nabespreking en discussie

15:00u Verdiepte gesprekken in groepen

Aan iedere groepstafel zit dan een expert om o.a. Vragen te beantwoorden. Het is echter
niet zo dat zij officieel  adviseren. Wel zullen ze  verheldering omtrent de schadeprocedure
en de specifieke problemen kunnen geven.

We verwachten dat deze LvL vrij druk bezocht zal worden en vragen u daarom zich aan te
melden bij Derwin Schorren (coördinatior Bouw):

derwinschorren@groninger-bodem-beweging.nl

DOCUMENTAIRE “GRONINGEN BEEFT”
Documentairemaker Kick Stokvis heeft een
documentaire gemaakt waarvoor hij het
afgelopen jaar diverse keren in Groningen was.
De titel is “Groningen Beeft” en op 16
december is deze bij de NCRV uitgezonden.
Vanaf 3 december waren er diverse
voorvertoningen; de eerste in Vita Nova te
Middelstum met een paneldebat na afloop.

De documentaire levert naast veel herkenning
bij inwoners van ons gebied ook veel

aandacht in de rest van het land op. Vanaf
de eerste voorvertoning tot en met 19
december hebben we 100 nieuwe leden
mogen verwelkomen waaronder diverse
leden uit o.a Amsterdam, Volendam en de
kop van Drenthe!

De documentaire is via uitzendinggemist.nl
nog terug te kijken.

We hopen dat dit zal bijdragen tot een groter
draagvlak in Nederland en Den Haag om de
gaswinning te reduceren.


