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Voorwoord
Politiek den Haag is weer even wakker geschud want de aardbevingen hebben nu ook de
stad Groningen bereikt. Kennelijk is dat erger dan waar wij als bewoners van NoordGroningen al jarenlang veel last en gedoe van hebben. Het positieve is dat door de beving
van 2,8 met epicentrum in Ten Boer ineens veel meer ogen open gaan voor onze
problematiek!
Voor ons als uw GBB bestuur betekent het dat wij ons zeker ook zullen inzetten voor
bewoners van de gemeenten in Oost-Groningen en voor de stad Groningen. Overigens
hebben wij al eerder verkennende gesprekken gevoerd met de burgemeesters in OostGroningen om te ondersteunen bij de voorlichting aan ook die inwoners. Aardbevingen
kennen nu eenmaal geen grenzen.
Laten we direct ook vaststellen dat de compensatiegelden volstrekt onvoldoende zijn voor
dit veel grotere gebied en dat Minister Kamp met het kabinet dus veel verder over de brug
zal moeten komen. Rekent u maar met mij mee: het budget van 125 miljoen voor
waardevermeerdering de komende 5 jaar is nu al onvoldoende. In ons gebied gaat 't om
70.000 panden en wanneer elke hoofdbewoner een bedrag zou moeten krijgen van
€4.000,00 per woning, wat immers het streven is, dan zou er al 280 miljoen euro
beschikbaar moeten komen. Wanneer het aardbevingsgebied officieel zou worden vergroot,
wat gezien de huidige ontwikkeling van het bevingpatroon zeer terecht zou zijn, vergt dat
een aanzienlijk hoger bedrag: dat moge duidelijk zijn! Overigens kan ik nu niet bepaald
zeggen dat het Haagse spoeddebat van afgelopen donderdag ons optimistisch stemt.
Corine Jansen
voorzitter GBB

In de stad Groningen beefde het…
En men was er geschokt! In Hoogezand-Sappemeer wil men worden opgenomen tot de kring
aardbevingkerngemeenten.
Stad en Ommelanden beven op hun grondvesten en onze economische minster zegt ons,
vanuit het diepst van zijn hart, dat we het allemaal maar moeten slikken (‘fact of life’…).
Meer dan eens wordt duidelijk dat we als beweging nodig zijn. Binnen de individuele
gemeenten heerst onvrede over de gang van zaken, de provincie lijkt te politiek. Een
krachtige vuist maken lijkt niet mogelijk. De GBB kan, in samenwerking met regionale en
lokale partijen, als niet-politieke partij, op meerdere borden schaken: bijvoorbeeld de
dialoogtafel als het gaat om de negatieve gevolgkanten van de aardbevingen en bijvoorbeeld
de zienswijze - straks het beroep bij de Raad van State - als het gaat om de oorzaakkant van
de aardbevingsproblematiek.
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De GBB zal niet aarzelen om Groningers bij te staan om van deze prachtige provincie met
haar jonge en dynamische hoofdstad weer een veilig thuis te maken. Daarbij kunnen de
borden waarop we spelen aangevuld worden (met bijvoorbeeld het houden van
manifestaties e.d.), of kan er worden besloten sommige borden niet meer te bespelen.
Er gaat niets boven Groningen!
Laat het onder Groningen dan ook rustig blijven!
Derwin Schorren,
(bestuurslid GBB)

Woensdag 29 oktober Algemene Ledenvergadering.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd op de Algemene Ledenvergadering. De locatie is
wederom Vita Nova in Middelstum, Heerestraat 39. Aanvang 19:30 uur.
Naast een verslag van de stand van zaken zal onze ervaring met de Dialoogtafel aan de
orde komen. Ook wordt de voorzitter van de Economic Board - Sieger Dijkstra - verwacht.
De Economic Board is ingesteld om de investeringen in de Groningse economie, bedoeld
ter compensatie van de problemen die de aardgaswinning met zich meebrengt, te sturen.
Sieger Dijkstra zal zijn visie op deze investeringen geven.
Agenda ALV
19:30 Welkom door de voorzitter
19:35 Mededelingen
19:45 Verslag van de bijzondere ledenvergadering van 25 juni 2014
19:50 Albert Hebels en Dick Kleijer stellen zich voor als bestuurslid
20:00 Stand van zaken en ervaring met de Dialoogtafel (Lambert de Bont/Corine Jansen)
21:00 Sieger Dijkstra, voorzitter Economic Board
21:30 Afsluiting van de bijeenkomst
21:30 - 22:00 Gelegenheid tot napraten

Onze Daan….
Sommigen van jullie zullen haar al hebben gemist… onze steun en toeverlaat Daniëlla
Blanken (‘Daan’ voor intimi) neemt een sabbatical. Door omstandigheden gedwongen even
een pas op de plaats, de nodige rust… en dan er weer tegenaan…!
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Bijzondere algemene ledenvergadering 25 juni 2014, 20.00 uur, Loppersum
25 juni is er een bijzondere ALV gehouden ten behoeve van de benoeming van Dick Kleijer
en Albert Hebels als nieuwe bestuursleden. Wachten op de ALV in het najaar zou te lang
hebben geduurd, mede gezien de vele werkzaamheden die lagen te wachten.
Verslag
Aanwezig:
Erik Ader, Errit Sietzema, Albert Hebels, Derwin Schorren, Hans Groeneveld, Lucas Helmer,
Jelle van der Knoop, Theo Asselman, Roelf Torringa, Hans Nieuwenhuis, Corine Jansen
1. Opening
Corine verwelkomt een ieder. De vergadering kent slechts een enkel agendapunt, zoals in de
uitnodiging is toegelicht.
2. Bestuursverkiezing
Albert Hebels en Dick Kleijer zijn kandidaat bestuursleden, en zijn geen tegenkandidaten
ingediend. Dick Kleijer is door vakantie afwezig. Albert Hebels stelt zich voor, hij zal de
functie van penningmeester gaan vervullen.
Beiden worden bij acclamatie als bestuurslid benoemd.
3. Rondvraag
Er wordt gevraagd of er al uitspraken zijn van de Commissie waardevermindering. Nog niet
bekend.
Ook wordt kort ingegaan op de diverse (deels geheime) woninglijsten van zo’n 250 moeilijke
situaties, 57 schrijnende gevallen (waarvan nu 8 afgehandeld) en 10 à 20 pilots die versneld
“uit de stutten” worden geholpen. De beide laatste lijsten zijn totstandgekomen op
voordracht van de burgemeesters.
4. Sluiting
De vergadering wordt om 20.18 uur gesloten.

Kamerdebat ‘Aardbevingen’ van 9 oktober 2014
Het debat was aangevraagd door de SP naar aanleiding van de beving in Ten Boer die veel
onrust in de stad Groningen teweeg bracht. Zijn we er veel mee opgeschoten? De GBB denkt
van niet. Alle woordvoerders van de fracties deden hun best te laten blijken hoe zeer ze
begaan zijn met het lot van de Groningers. Slechts vier partijen durfden te ultieme conclusie
te trekken dat de gaswinning teruggebracht zou moeten worden: SP, GL, CDA en Partij voor
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de Dieren, wel of niet onder voorbehoud. De sprekers namens de andere partijen waren van
mening dat de schadeafhandeling allemaal beter en sneller moet, niet alleen de aanpak van
schrijnende gevallen maar ook van de preventieve versteviging van woningen.
SP, GL, PVV, CU en PvdD spraken zich uit voor een onafhankelijke afhandeling van de schade,
eventueel onder regie van het Rijk; helaas geen meerderheid.
Verder was er hier en daar kritiek op het rapport van Ortec over de waardedaling en het
functioneren van de Dialoogtafel. Sommigen hielden een pleidooi voor een nationaal fonds
waarin de gasopbrengsten moesten komen; de PVV pleitte als enige voor een
opkoopregeling.
De VVD kwam met een idee om het schadeafhandelingsproces te versnellen door bindende
arbitrage door de TCBB in te stellen.
Een ding was duidelijk: de regeringspartijen maar ook D66 en de CU wensen niet te tornen
aan de afspraken die zijn gemaakt over de gaswinning voor de komende jaren (en die de
minister nog moet formaliseren in een nieuw besluit deze maand). Niets voorzorgsprincipe
(!), ook al zegt Kamp letterlijk:"Je moet je verantwoordelijk voor de veiligheid van de mensen
waarmaken" en " Mijn eerste prioriteit is veiligheid". Allemaal praatjes voor de bühne.
Kamp heeft twee nieuwe toezeggingen gedaan:
 De NAM moet binnen een maand onderzoek doen naar de effecten van de winning nabij
de stad Groningen. Vervolgens zal hij hierover advies vragen aan het SODM. Hier heeft
Agnes Mulder van het CDA een belangrijk punt van gemaakt. Kamp sluit niet uit dat de
gaswinning in bepaalde putten wordt gereduceerd wordt, als SODM dat adviseert.
Wij als GBB zijn van mening dat het natuurlijk een illusie is om te denken dat de NAM in
één maand duidelijkheid geeft… Kortom, dit levert straks wederom een goed excuus op
voor vertraging!
 Hij wil een speciaal team instellen om complexe gevallen versneld aan te pakken. Hij zal
hier zelf op toe zien. De vraag is hoe zich dat verhoudt tot de nieuwe
uitvoeringsorganisatie die toch niet los van de NAM komt te staan.
De minister heeft het idee van de VVD overgenomen om de TCBB bindende arbitrage te
laten uitvoeren bij onenigheid tussen bewoner en de NAM. De vraag is echter of dit zo maar
kan. In de Mijnbouwwet heeft de TCBB een adviserende rol gekregen. De vraag is of de
bewoner met schade dan vast zit aan een uitspraak van de TCBB. D66 heeft mede daarom
een juridisch onderzoek gevraagd; deze partij vindt het nodig dat voor de bewoner in elk
geval de gang naar de rechter open blijft staan. Dit onderzoek komt er.
De GBB heeft ook zo haar twijfels over deze nieuwe rol van de TCBB. In de eerste plaats is
deze organisatie qua capaciteit in het geheel niet berekend op duizenden arbitrages. Ten
tweede is het de vraag of de TCBB wel zo onafhankelijk is. Op basis van de ervaringen van
gedupeerden die in het verleden met de TCBB te maken hebben gehad, zijn hier vraagtekens
achter te plaatsen. In de derde plaats toetste de TCBB in de meeste gevallen marginaal, dat
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wil zeggen: ze keken alleen of de taxateur en de NAM hun rol goed hadden gespeeld.
Twijfelden ze hieraan dan pas ging de TCBB de schadetaxatie opnieuw doen. Op een
marginale toetsing zitten de bewoners niet te wachten. Gaat de TCBB opnieuw taxeren dan
is het maar de vraag of het proces wel zal worden versneld.
Tenslotte maakte Kamp nog eens goed de rol van de Dialoogtafel duidelijk: hij en de NAM
luisteren goed naar de Dialoogtafel. Deze heeft dus een adviesfunctie en kan niet zelfstandig
besluiten nemen.
In het laatste half jaar is echter gebleken dat minister Kamp zich weinig aantrekt van 'de
adviezen' van de Dialoogtafel.

Leden voor leden bijeenkomst: 18 oktober
Aanstaande zaterdag vindt er, tussen 2 uur en half 5 weer een Leden-voor-Leden
bijeenkomst plaats in het stationsgebouw van Loppersum. Een deel van bestuursleden van
de GBB is daar natuurlijk weer aanwezig en het is een uitstekende gelegenheid om ook met
medegedupeerden van gedachten te wisselen.
Koffie, thee, cake en koek staat zoals gewoonlijk weer klaar!

Beroep bij de Raad van State
Naar verwachting zal minister Kamp einde oktober zijn definitieve besluit over de gaswinning
nemen. Dit zal weinig afwijken van zijn voorgenomen besluit. Dit betekent dat de gaswinning
onverminderd doorgaat, zij het dat de verdeling van de gaswinning over de provincie wat is
veranderd. In onze zienswijze van april hebben wij als GBB te kennen gegeven het hier
volstrekt niet mee eens te zijn. We zullen daarom bij de Raad van State in beroep gaan, als
de minister bij zijn standpunt blijft.
Nu kostte de zienswijze de GBB behoorlijk wat geld, ook al betaalden de Waddenvereniging,
Milieudefensie en Vereniging Natuur en Milieu een stukje mee. Voor het beroep bij de Raad
van State zoeken we daarom een andere financiering.
We hebben de 700 leden die onze zienswijze mede hebben ondertekend gevraagd hun
rechtsbijstandverzekering in te zetten bij de procedure; voor zover deze leden een
rechtsbijstandverzekering hebben natuurlijk. Als voldoende mensen dit doen, kunnen we
een afspraak maken met de verzekeraars die de kosten onderling kunnen delen. Die hebben
daar in dit soort situaties wel oren naar omdat het hun dan ook veel minder kost.
Inmiddels zijn deze leden aangeschreven. We hopen dat veel leden meedoen want dit
beroep bij de Raad van State moet er gewoon komen, al was het maar om Nederland
duidelijk te maken dat ze de Groningers serieus moeten nemen.
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Het wachten beu? Kom in actie met Vereniging Eigen Huis
Heeft u ernstige schade aan uw huis door de aardbevingen? Heeft u het gevoel onvoldoende
gehoord of geholpen te worden? Vul dan de Urgentielijst Gasschade van Vereniging Eigen
Huis in.
Vereniging Eigen Huis komt op voor woningbezitters in Groningen die hun (WOZ)waarde
zien kelderen, zich onveilig voelen onder hun eigen dak en eindeloos van het kastje naar de
muur worden gestuurd. Waardoor juist voor mensen bij wie de nood het hoogst is, de
redding verder weg lijkt dan ooit. Het pleidooi van de vereniging: help éérst de mensen.
Wat is de Urgentielijst?
De Urgentielijst is niet bedoeld om vast te stellen welk geval als eerste verholpen zou
moeten worden. Vereniging Eigen Huis hanteert geen rangorde. Met uw aanmelding op de
Urgentielijst helpt u te laten zien dat het nog helemaal niet goed gaat met de
schadeafwikkeling in Groningen. En helpt u om een betere schadeafwikkelingsprocedure af
te dwingen waarin de huiseigenaar centraal staat. Het gaat ons om het afgeven van een
krachtig politiek signaal. En hoe meer aanmeldingen, hoe krachtiger dat signaal is.
Wat kunt u doen?
Beantwoord vijf korte vragen en omschrijf uw situatie beknopt. De Urgentielijst helpt
Vereniging Eigen Huis uw situatie onder de aandacht te brengen in Den Haag en bij de
betrokken instanties. De Groninger Bodem Beweging steunt dit initiatief van harte.
Ga naar www.eigenhuis.nl/urgentielijst en meld uzelf aan.
Kent u anderen die al maanden wachten op een oplossing? Stuur deze informatie dan door.
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