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Dialoogtafelwerkzaamheden

Onderstaande schreef ik al in augustus echter wegens privé-omstandigheden binnen het
bestuur is het niet gelukt deze nieuwsbrief op tijd compleet te maken.
Ondertussen hebben we samen met de klankbordgroep amendementen geformuleerd op de
interim-regeling waardedaling en ingebracht bij de Dialoogtafel.

Ledenwerving
Reacties GBB in de media

LEES MEER

Primaire veiligheid
De werkgroep GEO
Dialoogtafelwerkzaamheden

Bereikbaarheid GBB

Diverse interviews en reacties

De Dialoogtafel bijeenkomsten zijn de laatste maanden geïntensiveerd
naar gemiddeld elke drie week. We vatten de belangrijkste
ontwikkelingen voor u samen:
Er liggen nu werkstructuren voor de twee belangrijkste thema's.

Op 2 dagdelen per week kunt u terecht op kantoor of telefonisch uw
vraag stellen. Graag verzoeken we u het goede nummer gebruiken
(06-21615080), niet het nummer voor de pers. Veel leden bellen beide
nummers ook buiten de kantoordiensten. De belasting wordt dan
echter te groot. Het liefst zien we vragen/opmerkingen per mail
tegemoet. Zo kunnen we u ook beter van dienst zijn.

Klik op de tekst om naar het artikel te gaan.
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Reactie GBB nieuwe topman SODM
Reactie GBB vertrek van de leemput
Verplaatsing seismische activiteit
De GBB wordt niet gekocht

Tevredenheidonderzoek

Ledenwerving

Primaire veiligheid

Tevredenheidonderzoek onder bewoners over de afhandeling en
herstel van schade.

Aantallen zijn belangrijk. Dat hebben we de afgelopen jaren
ondervonden toen we boven de 1000 (nu 2200) leden kwamen.

Minister Kamp liet in 2013 een groot aantal onderzoeken uitvoeren
naar gaswinning uit het Groningen-gasveld en de gevolgen daarvan.

In het verleden, onder andere direct na de beving van Huizingen in
augustus 2012, heeft het bestuur van de GBB bij de NAM
aangedrongen op een onderzoek naar de tevredenheid onder
bewoners over afhandeling en herstel van schade door de NAM. De
NAM heeft dit steeds geweigerd.

Om nog meer te groeien zijn we met gerichte flyeracties begonnen
zoals bv. na de 2.6 beving in Froombosch.

Hoewel de onderzoeken veel nieuwe inzichten opleverden, blijven er
ook onzekerheden. De minister besluit daarom tot een winningsplan
voor gasproductie uit het Groningen-gasveld tot 2016.
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Hoe meer leden, hoe groter de vuist die we maken!

Groninger Bodembeweging (GBB) wil een opkoopregeling!

De Werkgroep ‘GEO’(Gaswinning: Effecten op Omgeving)

Verschil aardbevingen noordelijk en zuidelijk deel

Geen misverstand. De GBB was, is en blijft voorstander van een
breed geldende opkoopregeling voor huiseigenaren analoog aan de
'Moerdijk Regeling'!

Naast de input die de werkgroepleden van GEO het afgelopen jaar
hebben gegeven voor het eerste concept handboek
aardbevingsbestendig bouwen en de input voor de zienswijze, naar
aanleiding van het voorgenomen besluit van Kamp wordt er vanuit de
werkgroep geparticipeerd in verschillende andere overlegstructuren.

Op onze website hebben we in grafieken uiteengezet welke verschillen
er zijn tussen de hoeveelheden aardbevingen in het noordelijk en
zuidelijk deel van het Groninger gasveld.
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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

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

Maar we hebben jullie hulp ook nodig. Is uw partner al lid, uw buren,
uw vrienden/familie, zijn zij al lid?
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Opmerkelijk is dat er dit jaar een totaal ander beeld te zien is dan alle
jaren ervoor.
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LEDEN GEZOCHT VOOR DE CONTACTGROEP
Op ons mailadres contact@groninger-bodem-beweging.nl komen veel mailtjes binnen met vragen, opmerkingen of suggesties. Om dit allemaal
te kunnen beantwoorden hebben we een vast groepje leden die zich onder aansturing van de secretaris hier mee bezig houden. We kunnen
echter zeker nog meer mensen gebruiken! Als u een beetje tijd en kennis van o.a. de schadeprocedure heeft roepen we u op zich hiervoor aan
te melden. Vele handen maken licht(er) werk! Mailen kan naar hetzelfde adres: contact@groninger-bodem-beweging.nl

