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EERSTE EDITIE VAN DE GBB-NIEUWSBRIEF

Nieuwe huisvesting
voor de GBB.

Om onze leden zo goed mogelijk te
informeren brengen we vanaf deze maand
onze eigen nieuwsbrief uit. Het is de
bedoeling dat deze nieuwsbrief iedere 2
weken zal verschijnen.

Vereniging Eigen Huis

VAN ONZE VOORZITTER
Fotoreportage GBB.

Geachte leden van de Vereniging
Groninger Bodem Beweging,

Bezigheden Dagelijks
Bestuur (DB).

De leden die beschikken over een
computer zijn tot nu toe via de
website en diverse ledenmails op
de hoogte gehouden van onze
bestuursactiviteiten.

Agenda met een
overzicht van onze
komende activiteiten.

Berichten uit onze
werkgroepen.

Groninger Bodem Beweging
Stationslaan 8
9919 AB Loppersum
06-17268247
info@groninger-bodem-beweging.nl
www.groninger-bodem-beweging.nl

Aangezien een aantal leden niet beschikt over een
computer en het daarnaast ook praktisch is om af en toe
te worden bijgepraat, hebben we als bestuur besloten u
elke twee week te voorzien van een beknopte nieuwsbrief.
Wanneer u niet af en toe de website raadpleegt zult u zich
ongetwijfeld afvragen wat er allemaal gebeurt, ik kan u
verzekeren dat er achter de schermen door het bestuur
hard wordt gewerkt.
De diverse werkgroepvoorzitters zullen u hier verslag doen
van hun activiteiten en de vorderingen daarvan. In dit
eerste nummer leest u vooral de informatie vanuit het
dagelijks bestuur.
U vriendelijk groetend namens het bestuur,

Openingstijden (voorlopig):
Maandagochtend 9:30u-11:30u
Vrijdagmiddag 14:00u-16:30u

Corine Jansen
Voorzitter

OPEN HUIS 22 EN 23 JUNI
Op zaterdag 22 en zondag 23
juni a.s. wordt de “dag van
de architectuur” gehouden.
Eén van de hoofdhuurders
van ons nieuwe pand is René
Wubs, architect en deelnemer
aan deze open dag.
Meerdere huurders zullen op
deze dagen open huis houden
en wij zien dit als een mooie
kans om ons kantoor officieel
te openen.
Het Stationsgebouw is beide
dagen geopend van 10:00u
tot 17:00u.

NIEUWE HUISVESTING GBB

De officiële opening van ons
kantoor zal de 22ste om
14:00u plaatsvinden aan de
Stationslaan 8 te Loppersum.

Na diverse keren overleg met B&W van de gemeente
Loppersum en het indienen van bijbehorende
begrotingen hebben we de beschikking gekregen over
eigen huisvesting! Daar zijn we natuurlijk erg blij mee!

Over de tijden waarop
we verder dat weekend
aanwezig zijn wordt u nog
geïnformeerd.

We beschikken sinds afgelopen dinsdag 4 juni over
een eigen kantoor met gespreks- en archiefruimte
met af en toe gebruik van een grotere zaal voor
vergaderingen en wel in het Stationsgebouw in
Loppersum, Stationsstraat 8, 9917AB Loppersum.

U bent van harte welkom in
ons nieuwe onderkomen!

U wordt nog geïnformeerd over de openingstijden.
Maar u kunt altijd bellen en mailen met uw vragen.

GASBEVINGEN PORTAAL
In het Gasbevingenportaal van de Groninger Bodem Beweging (GBB) ontsluiten wij
kaarten, tabellen en grafieken over de gaswinning in de provincie Groningen en de
gevolgen daarvan.
U kunt hier bijvoorbeeld terugvinden hoeveel rijksmonumenten in het getroffen gebied
liggen en hoeveel bevingen er zijn geweest per periode of locatie.
Het portaal is volledig ontwikkeld op basis van opensource software en open standaarden
en zal in de komende maanden verder worden aangevuld met informatie en functionaliteit.

Heeft u een tip voor een nieuwe kaartlaag,
tabel of grafiek? Laat het ons weten!
U kunt dan het beste een e-mail sturen naar:
wimblanken@groninger-bodem-beweging.nl
met als onderwerp “gasbevingen portaal”. Dit
mailadres is van Wim Blanken; de architect en
bouwer van dit portaal.

VERENIGING EIGEN HUIS
Op 3 juni heeft een derde gesprek plaatsgevonden
tussen een aantal bestuursleden van de GBB en
vertegenwoordigers van de Vereniging Eigen Huis
(VEH). Beide partijen willen graag samen optrekken
om de belangen van woningbezitters in het
aardbevingsgebied te behartigen. De VEH heeft
minister Kamp in een brief indringend gewezen op
zijn verantwoordelijkheid om de gaswinning veilig te
doen plaatsvinden. Daarnaast heeft de VEH een
scherpe brief aan de NAM gestuurd, waarin de NAM
aansprakelijk
werd
gesteld
voor
de
waardevermindering van de woningen. Als de NAM
deze aansprakelijkheid niet erkend, zal de VEH een
civiele juridische procedure starten om deze
aansprakelijkheid bevestigd te krijgen. Als dit
succesvol is, kan iedere woningbezitter die
waardevermindering meent te hebben, de NAM hierop
aanspreken en hierover een stuk kansrijker
procederen.
De VEH en de GBB denken nog na over een
gemeenschappelijk dienstenpakket dat zij aan hun
leden willen aanbieden. Er wordt ook nagedacht over
een combilidmaatschap. Wordt vervolgd.

ACTIVITEITEN AGENDA
Ÿ 11 juni; SMS overleg Ten Boer
Ÿ 11 juni; DB vergadering
Ÿ 12 en 13 juni; Bezoek Deutsche Welle TV
Ÿ 18 juni; DB vergadering
Ÿ 22 en 23 juni; Open Huis Stationsgebouw
Ÿ 22 juni; 14:00u officiële opening kantoor GBB
Ÿ 25 juni; DB overleg met FNV
Ÿ 4 juli; Algemene Ledenvergadering

OVERLEG VEILIGHEIDSBUREAU
Op dinsdagmiddag 28 mei heeft de
werkgroep Veiligheid een eerste
overleg
gehad
met
het
Veiligheidsbureau Groningen.
De werkgroep was vertegenwoordigd
door Roelf Torringa en Lambert de
Bont. Verder waren namens de GBB
aanwezig onze voorzitter Corine
Jansen en secretaris Daniëlla Blanken.
Het hoofd Veiligheidsbureau Siske
Klaassens werd vergezeld door Johan
Haasjes en Hans Coenraads.
Er werd al vrij snel afgesproken eind
juni weer samen om tafel te gaan
omdat het onderwerp veiligheid voor
ons allemaal de hoogste prioriteit heeft.
Wat dat betreft zien wij veel punten
waarop we elkaar kunnen versterken.
Dat het Veiligheidsbureau en de
Veiligheidsregio
zich
nu
zo
bezighouden
met
inventariseren,
kennis vergaren en verbeterpunten
aanbrengen brengt onze eerste
doelstelling krachtiger over: "Veilig
wonen, leven en werken in ons mooie
Groningen".
We zien uit naar het volgende overleg
en zullen dan waarschijnlijk nog meer
inhoudelijke zaken kunnen melden.
Tegen die tijd is o.a. de quickscan naar
de aardbevingsbestendigheid van de
cruciale infrastructuur gereed.
Het Veiligheidsbureau heeft daar
enkele aanbevelingen voor gedaan
zoals bijvoorbeeld het meenemen van
de bevingsbestendigheid van de
hoogspanningsmasten.
We houden u op de hoogte.

FOTOREPORTAGE “DE MENSEN ACHTER DE SCHADE”
De afgelopen maanden zijn er op 20 adressen foto’s gemaakt in het kader van de
fotoreportage “de mensen achter de schade”. Hiervan wordt een fotoboek uitgebracht
die we o.a. in Den Haag aan willen gaan bieden. Op de foto’s deze keer niet specifieke
schades maar de mensen zelf staan centraal. Hiermee hoopt de werkgroep PR visueel te
maken dat de situatie in het bevingsgebied mensen persoonlijk treft. De onzekerheid,
angst, irritatie of soms echte boosheid die achter de gezichten schuilt krijgt een platform.
Gewone mensen die geconfronteerd worden met heel ingrijpende gebeurtenissen waar
ze niet om hebben gevraagd en die zich niet gehoord en beschermd voelen!

Minister Kamp, is dit de bedoeling?

Voor ons telt alles wat leeft en bloeit, ook voor de Nam?
Knaagdierenopvang Snuitje Wittewierum.

JURIDISCHE ZAKEN

PERSAANVRAGEN

De werkgroep 'juridisch' van de GBB
onderzoekt nog steeds de mogelijkheid om de
Staat bestuursrechtelijk te dwingen om de
gaswinning veilig te doen plaatsvinden. Zou
dit technisch niet kunnen, dan vindt de GBB
dat de gasproductie omlaag moet, net zolang
tot de veiligheid niet meer in gevaar is. Wij
vinden dit een vanzelfsprekende plicht van de
overheid.

De werkgroep PR is bezig een lijst op te
stellen van mensen die mee willen werken
aan diverse persverzoeken. Het gaat vaak
om korte interviews en/of foto's.

Docenten
van
het
Instituut
van
Rechtenstudies van de Hanzehogeschool
hebben aangeboden te helpen bij een
dergelijke bestuursrechtelijke procedure. Zij
zullen het ook laten onderzoeken door hun
derdejaars studenten, die ze onderling een
proefproces zullen laten voeren.
Achter de schermen vinden verkennende
gesprekken
plaats
met
juristen
van
verschillende advocatenkantoren met als
leidende vraag, hoe en wanneer dit proces het
beste kan worden gevoerd. Wordt vervolgd.

Het gebeurt steeds vaker dat we 's ochtends
een telefoontje krijgen voor een bezoek
dezelfde dag. Maar de schrijvende pers
vraagt ook regelmatig naar namen van
gedupeerden.
Het zou goed zijn een lange lijst met namen
te hebben waar we uit kunnen putten om zo
de diversiteit en de omvang van de
problematiek in onze regio te benadrukken.
Als u hier aan mee wilt werken dan kunt u
uw gegevens en eventuele relevante
informatie mailen naar:
daniellablanken@groninger-bodem-beweging.nl

