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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER

Zienswijze op het gasbesluit

De afgelopen maanden zijn gedomineerd door de opstelling van onze zienswijze tegen het voorgenomen besluit van minister
Kamp om onder voorwaarden in te stemmen met het winningsplan van de NAM.
Vooral onze vicevoorzitter Jelle van der Knoop heeft hier in samenwerking met Jewan de Goede van advocatenkantoor Plas
en Bossinade een knap staaltje werk laten zien, chapeau! En dat alles zonder de beoogde hulp en steun van de werkgroep
juridisch want die is helaas uit elkaar gevallen en heeft jammer genoeg (nog?) niet gefunctioneerd.

2 Aspirant-bestuursleden stellen zich voor
Onderzoeksraad voor de Veiligheid op bezoek

LEES MEER

Dialoogtafel
GBB ontmoet de Koning
Ontmoeting met de Koning

Vernieuwd Gasbevingen Portaal

Leden voor Leden met thema!

En toen... mocht ik onverwacht alweer in gesprek met Koning WillemAlexander.
Begin april vorig jaar wilde, toen nog, Prins Willem-Alexander graag in
gesprek met gedupeerden van de aardgaswinning.

Onze unieke service, het Gasbevingen Portaal is vernieuwd. U kunt vanaf nu
nog meer informatie raadplegen. De gaswinning wordt online bijgehouden
en u kunt o.a. een tijdsframe kiezen waarbinnen de bevingen dan worden
getoond.

We organiseren op zaterdag 7 juni van 13.30 uur tot 16.30 uur een
inloopbijeenkomst voor haar leden met als thema psychosociale gevolgen
van de aardbevingen.
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KLIK HIER VOOR HET PORTAAL

Hiervoor hebben we diverse deskundigen uitgenodigd, meer informatie
volgt.

“Een duurzame voedingsbodem voor Groningen”

Dialoogtafel Groningen, stand van zaken

De zienswijze: terugblik en vooruitblik

Zaterdag 17 mei werd in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit aan
de Broerstraat te Groningen een conferentie met de titel “Een duurzame
voedingsbodem voor Groningen” georganiseerd.
De Rijksuniversiteit Groningen(RUG) bestaat 400 jaar en organiseert allerlei
festiviteiten in verband daarmee. De RUG onderhoudt traditiegetrouw een
goede band met Stad en Ommeland. Het was een goed initiatief ook
aandacht te schenken aan de aardbevingsproblematiek.

Wat is de actuele stand van zaken omtrent de dialoogtafel Groningen?

Op 13 maart maakte minister Kamp zijn voorgenomen besluit bekend over
hoe het verder moet met de gaswinning. Tot 24 april kregen we de
gelegenheid hier een zienswijze op in te brengen.
Kortweg komt het besluit van Kamp erop neer dat het winningsplan van de
NAM wordt goedgekeurd, dat er in totaal nauwelijks minder gas wordt
gewonnen maar dat er een beperking komt op de winning rond Loppersum
(min 80%).
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Na o.a. de stevige uitlatingen van voorzitter Wallage krijgen we erg veel
vragen over de bevoegdheden van de dialoogtafel.
Om hier een duidelijk antwoord op te geven interviewden we ons
bestuurslid Lambert de Bont over de standpunten van de GBB (we nemen
nog steeds onder voorbehoud deel aan de tafel) en waar de dialoogtafel zich
op dit moment bevindt.
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Klik hier voor de video
Onderzoeksraad voor Veiligheid

Maak kennis met: Dick Kleijer

Maak kennis met: Albert Hebels

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een onderzoek ingesteld naar de
rol van de veiligheid in de besluitvorming omtrent de gaswinning. Dit
onderzoek is in volle gang en de vereniging levert haar bijdrage aan dit
onderzoek.

Mijn naam is Dick Kleijer, 66 jaar, en ik woon in een (nog wel?) schadevrij
huis in Appingedam. Mijn beroep was aanvankelijk intensive care
verpleegkundige. Later gewerkt als manager in de gezondheidszorg. De
laatste 2 jaar als projectmanager van een bouwproject.

Mijn naam is Albert Hebels, ik ben 58 jaar, en heb een half leven in de
accountancy gewerkt. Ik ben beoogd penningmeester van de GBB.
Sinds enkele jaren woon ik in Loppersum, middenin dit stugge oeroude
land.
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INTERVIEW
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Groninger Bodem Beweging
Stationslaan 8
9919 AB Loppersum
06-21615080
contact@groninger-bodem-beweging.nl
www.groninger-bodem-beweging.nl
Openingstijden (muv schoolvakanties):
Maandagochtend 9:30u-11:30u
Vrijdagmiddag 14:00u-16:30u

Oproep aan de leden

Wilt u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.

Om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben we kantoordiensten in het leven geroepen. Naast de vele mails kunnen we jullie hierdoor ook
(telefonisch) te woord staan. Hier is een speciaal telefoonnummer voor: 06-21615080. Er staat nog een nummer vermeld op de website maar die is in
principe alleen voor de pers. Het is voor ons als vrijwilligers ondoenlijk om buiten onze openingstijden alle telefoontjes te beantwoorden die vanuit de 2100
leden binnenkomen. Daarom verzoeken we u zich aan deze tijden te houden of uw vraag via mail te stellen. Alvast hartelijk dank!

