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Voorwoord  

Van de voorzitter 

We naderen 10 september, de dag dat de Raad van State zich zal buigen over ons beroep tegen het 

gaswinningbesluit van minister Kamp. We zijn minder optimistisch dan in het begin. Kamp heeft 

inmiddels een aantal cosmetische maatregelen genomen zoals een beperkte reductie van de 

gaswinning naar 30 miljard kuub - volgens sommigen 33 - per jaar en het uitbreiden van de 

stikstoffabriek in Zuidbroek die buitenlands gas geschikt maakt voor gebruikers van Gronings gas.  

Dit maakt het minder waarschijnlijk dat de Raad van State Kamp terug zal fluiten. 

 

We zeggen met nadruk 'cosmetisch' omdat Kamp doorgaat met gas winnen wat door alle 

onafhankelijke deskundigen als risicovol wordt betiteld. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft een 

niveau van 12 miljard kuub als relatief veilig benoemd. Daar zijn we nog lang niet. En het beste is het 

om helemaal te stoppen. Zolang dat niet gebeurt, blijft dit kabinet pokeren met de veiligheid van 

Groningers als inzet, met de gok dat de bevingen niet zwaarder worden. Dit is in onze ogen 

onaanvaardbaar. 

 

Voor de zomer hebben EZ en de lokale bestuurders de Dialoogtafel opgeblazen. De komst van 

Hans Alders als Nationaal Coördinator Groningen is de spil geworden van het overleg tussen alle 

partijen, lokaal en landelijk. Hierdoor haakten NAM, EZ de provincie en burgemeesters af van de 

Dialoogtafel. Zij gaan afzonderlijk overleggen met Alders. Wat er overblijft is een clubje van 

maatschappelijke organisaties dat alleen kan adviseren. Een wassen neus en een doekje voor het 

bloeden. Het zal voornamelijk dienen om het beleid te verkopen aan de bewoners. Zoals bekend heeft 

het bestuur van de GBB daarom besloten tot een andere overlegstructuur. We zullen een-op-een het 

gesprek aangaan met Alders. Het belang van onze leden achten wij belangrijker dan het warm houden 

van het pluche. 

Op 3 september komt de oude Dialoogtafel voor het laatst bijeen, een achterhoedegevecht. De 

provincie heeft al laten weten de nieuwe tafel te willen beperken tot een adviesorgaan.  

 

Met de komende grote verstevigingoperatie wordt de onzekerheid onder de bewoners die er al 

bestond over de te verwachten aardbevingen verder vergroot. Hoeveel huizen moeten worden 

verstevigd en hoeveel moeten worden gesloopt? Wat zal dat betekenen voor de dorpen en het 

erfgoed? Dat er iets moet gebeuren is duidelijk maar de GBB vindt dat je dan tegelijkertijd de 

gaswinning moet verlagen. Dan zal immers de verstevigingoperatie minder ingrijpend en minder 

langdurig hoeven te zijn. Doe je dat niet dan lijkt de hele operatie bedoeld om verdergaande 

gaswinning juist mogelijk te maken! 
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De GBB verwelkomde op 27 augustus haar 3.000ste lid. Het ledenaantal groeit de laatste jaren sterk en 

dit is belangrijk. Meer leden betekent gewoon meer invloed. Niet alleen in Groningen maar ook in Den 

Haag zoals we hebben gemerkt. 

 

Ander goed nieuws is dat een fors aantal vrijwilligers zich naar aanleiding van onze oproep heeft 

gemeld om zich op enigerlei wijze in te zetten voor de GBB. De komende maanden zal de GBB zich 

organisatorisch verbreden.  

 

Jelle van der Knoop 

Voorzitter ad-interim 

 

 

De GBB heet het 3000ste lid welkom 
 

De Groninger Bodem Beweging groeit en groeit. Einde 2013 waren er bijna 1500 leden en nu 3000.  

Op 27 augustus 2015 werd namelijk het 3000ste lid welkom geheten. Het is mevrouw Maaike van de 

Pijpekamp uit Groningen. Haar motivatie om lid te worden is dat zij sympathiseert met de GBB.  

In november 2014 werd er door de GBB geflyerd op de Vismarkt te Groningen. Daar kwam zij in 

gesprek met GBB-leden die haar enthousiast maakten. Maar hoe gaat het soms? De formulieren 

kwamen in de kast en bleven liggen. Maar laatstelijk kwam zij ze weer tegen. Toen wel direct ingevuld 

en verstuurd.  

De secretaris, Dick Kleijer, ging op bezoek bij haar met een bos bloemen, de GBB-paraplu, de GBB-pet 

en GBB-tas.  
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Vergroting van de organisatiecapaciteit 

de nieuwe koers vraagt om een andere inrichting van de organisatie 

 

Het bestuur heeft vele taken. Een opsomming: 

• Juridische procedures 

• Fondswerving 

• Onderhandelen 

• Lobbyen 

• Communicatie / PR 

• Acties / manifestaties 

• Ledenwerving 

• Individuele ledenhulp 

 

In al deze taken heeft het bestuur in het verleden energie gestoken, vaak ad-hoc, geleid door 

ontwikkelingen en soms met behulp van werkgroepen. Het laatste jaar bleef er nogal wat liggen 

vanwege de vele uren die er in de deelname aan de Dialoogtafel gingen zitten. De komende maanden 

willen we de organisatie wat breder opzetten door het optuigen van teams van vrijwilligers.  

Wij als bestuur moeten erkennen dat we niet alles meer alleen af kunnen. Ook al niet door het 

groeiend aantal leden en de groei van de problematiek in Noordoost-Groningen. 

Het onderstaande schema geeft de structuur weer die we willen opzetten.  
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Een korte toelichting 

• Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). 

• De stichting die opgericht gaat worden ten behoeve van de fondswerving zal gelden verzamelen 

voor het voeren van juridische procedures. 

• De klankbordgroep bestaat uit de leden van alle teams van vrijwilligers; het bestuur toetst haar 

besluiten aan deze groep; de klankbordgroep geeft gevraagde en ongevraagde adviezen aan het 

bestuur. 

• Het communicatieteam zorgt voor de in- en externe communicatie. 

• Het actieteam ontwerpt en bereidt acties voor. 

• Het team juridische zaken bereidt juridische procedures voor en begeleidt de processen. 

• Het team schade en versteviging vergaart kennis over het schadeherstel en de versteviging van 

woningen. 

• De helpdesk ondersteunt individuele leden met advies. 

• Het gaswinningteam verzamelt kennis over de technische aspecten van de gaswinning. 

 

Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst nog meer teams nodig zijn.  

 

 

 

Er heeft zich al een aantal mensen opgegeven voor de teams maar er is nog ruimte (zie foto) voor een 

paar vrijwilligers.  Als je belangstelling hebt, kun je je opgeven bij Dick Kleijer (dickkleijer@groninger-

bodem-beweging.nl). Meld s.v.p. ook de beschikbare tijd. 
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'Vrijwilliger zijn' ... een relatief begrip! 

 

De definities rondom de term 'vrijwilliger ' samengevat: Iemand die nuttig werk doet, niet betaald, 

gemotiveerd en uit vrije wil. Als GBB bestuur zijn we altijd op zoek naar goeie mensen die ons met 

raad en daad willen bijstaan in onze 'strijd' (een ander woord voor ‘Kamp’) voor een veilig en 

aardbevingvrij Groningen. Nu we als vereniging wederom vanuit onze eigen kracht en 

onafhankelijkheid, de goede en rechtvaardige zaak moeten bevechten hebben we als grote en 

groeiende vrijwilligersorganisatie behoefte aan meer mensen die ons kunnen helpen: meer 

vrijwilligers.  

 

Woensdag de 26ste hadden we als bestuur een twaalftal GBB-leden aan tafel. Zo'n avond geeft ook 

ons positieve energie: met mensen rond de tafel te zitten die allemaal de handen uit de mouwen 

willen steken; die gemotiveerd zijn om nuttig werk te doen, zonder daarvoor betaald te worden; en uit 

vrije wil: vrijwilligers. Alhoewel...  

Uit vrije wil? 

Mogen we eigenlijk spreken van 'vrije wil', wanneer mensen zich in feite door nood gedwongen - nood 

veroorzaakt door een gasverslaafde overheid die haar eigen burgers niet serieus neemt en een 

multinational die louter aan haar aandeelhouders denkt - hun vrije tijd, hun energie, hun geduld en 

vertrouwen opofferen en zich op de een of andere wijze teweer stellen tegen deze molochen? 

 

De 26ste zaten mensen bij ons aan tafel die juist dit wilden doen, door nood gedwongen, vrijwillig. En 

we zijn zeer blij met hen, en we zijn op zoek naar nog meer leden zoals zij. Leden die ons met raad en 

zeker ook met daad bij willen staat. Ik noem hen geen 'vrijwilligers', ik noem hen 'daadkrachtigen'. 

 

Gezocht: Daadkrachtigen! 

 

Derwin Schorren 

bestuurslid GBB 
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GBB visie aan NCG 

 

Bestuurlijke procedure 

De nieuwe Nationale Coördinator Groningen (NCG), Hans Alders, heeft tot taak een vijfjarig programma 

Aardbevingsbesteding en kansrijk Groningen op te stellen.  

Dat moet vervolgens door de minister van EZ per 1 januari 2016 vastgesteld worden.  

 

In het voortraject heeft de NCG 3 sporen onderscheiden: 

� Territoriaal (clusters van gemeenten leveren input o.b.v. leefbaarheidsplannen) 

� Functioneel (per thema werkconferentie, bijv. veiligheid, wonen, bouwen, erfgoed, energie)  

� Maatschappelijk (bewoners en maatschappelijke organisaties krijgen de gelegenheid een zienswijze 

te deponeren op het programma) 

 

Zijn opzet is input te verzamelen in september, dan in oktober te gaan schrijven, om per 1 november 

een concept vijfjarenprogramma te hebben. 

 

In november krijgen maatschappelijke organisaties de gelegenheid op het concept als geheel te 

reageren. Zij kunnen hun “zienswijze” dan deponeren. Tezamen vormt dit het maatschappelijk advies. 

Het "maatschappelijk advies" dient uiterlijk 20 november gereed te zijn. Na 25 november wordt het 

conceptprogramma besproken in de Stuurgroep waarin lokale bestuurders zitten, inclusief de 

provincie, aangevuld met vertegenwoordigers van EZ en van de andere betrokken ministeries. 

Tenslotte, dan praten we over begin december, wordt het programma besproken in het NBO (Nationaal 

Bestuurlijk Overleg). In dit overleg hebben zitting: de betrokken ministers, de verantwoordelijk 

gedeputeerde, de gemeentelijke bestuurders en de NCG. Het overleg wordt voorgezeten door Kamp.  

 

De GBB heeft dus twee mogelijkheden input te leveren: 

� Een visie, in te dienen in september. Deze kan betrekking hebben op het totale programma.  

� Als het conceptprogramma gereed is, in november, kan de GBB haar zienswijze hierop geven.  

 

Hans Alders heeft aangegeven het gesprek met de GBB graag aan te willen gaan. Bovenstaande 

gelegenheden zijn hiervoor de natuurlijke aanknopingspunten. Van beide gelegenheden zal de GBB dan 

ook gebruik maken. 

 

Inzet GBB 

Bij de GBB staan de belangen van bewoners/gedupeerden centraal.  

Algemene doelen hierbij zijn: 

� Terugdringen rol NAM, en NAM-cultuur 

� Verstevigen positie bewoners/gedupeerden 
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Eerste inventarisatie 

Een eerste inventarisatie van onderwerpen ten behoeve van de GBB visie heeft de volgende thema’s 

opgeleverd (in trefwoorden): 

 

Schadevaststelling en -afhandeling 

� de “ruimhartige” vergoeding (belofte januari 2013) 

� de huidige praktijk van ervaren willekeur in de beoordeling door experts 

� de contoursystematiek na elke aardbeving om te bepalen of een huis schade “kan hebben”  

� de zogeheten zettingschade (veelal het gevolg van bodemdaling en werking grondwater en 

ondergrond)  

� de behoefte aan een breed geldende uitkoopregeling (zoals de Moerdijkregeling) 

� de regeling waardedaling van de NAM (compensatie bij verkoop)  

� de definitieve regeling waardevermeerdering (de 4000 euro regeling)  

� de privacy 

Versteviging  

� de behoefte aan een risicoanalyse per cluster (locatie) en een risicoanalyse per type huis 

� transparantie in plannen en afwegingen en de criteria 

� versteviging op basis van vrijwilligheid 

� de huidige praktijk van ervaren willekeur in beoordeling door experts 

Positie gedupeerde (schade en versteviging) 

� een volledig onafhankelijke uitvoeringsorganisatie (het CVW is dat niet) 

� gedupeerden hebben behoefte aan onafhankelijke hulp  

 

De GBB visie wordt in september uitgewerkt. Meer input is welkom. Zowel nog niet genoemde 

onderwerpen, als uitwerkingen van deze onderwerpen op hoofdlijnen zijn welkom. Als je input hebt 

dan graag aanleveren aan Albert Hebels (alberthebels@groninger-bodem-beweging.nl). 

 

 

 

Groningens toekomst 

 

Een visioen (ik heb ze van tevoren): 

De gasbel heeft zijn laatste gas verloren. 

Een menigte staat op de Grote Markt 

en staart omlaag naar de Martinitoren. 

 

Kees Stip, 1991 
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Een idee uit de praktijk voor de heer Hans Alders! 

 

Op de fiets vanuit Appingedam naar Loppersum gaat de GBB-leden telefoon. Ik neem op: “U spreekt 

met de Groninger Bodem Beweging, waarmee kan ik u helpen?” “Ik wil een uurtje met iemand 

spreken, kan dat vandaag op het kantoor?” Ja natuurlijk, en een kwartier later zie ik haar op kantoor 

binnenkomen met een kladblok in haar hand. Zoals later zal blijken: volledig gevuld met haar 

gaswinningschade ervaringen. 

 

Ze steekt van wal en begint over de schade die ze al 2 jaar heeft en wat er volgens haar allemaal aan 

de hand is. Dat ze al jaren de helft van haar huisje niet kan gebruiken. En dat ze niet erkende schade 

heeft in haar atelier, waardoor ze 2 jaar als zelfstandige geen werkplek heeft om te werken en dus 

geen inkomen. Ook dat ze een contra-expertise heeft aangevraagd. Ze vertelt uitvoerig en 

gedetailleerd over haar schade situatie en het lijkt alsof mevrouw alles onder controle heeft. Luisteren 

is het enige wat ik hoef te doen, zo lijkt het. 

 

Totdat ze begint over de ‘Commissie Bijzondere Situaties’ en vraagt wat de ervaringen van GBB- leden 

hiermee zijn. Ik poog een evenwichtig antwoord te geven. Maar eerlijk gezegd, betwijfel ik of zij mijn 

antwoord wel gehoord heeft. Ze gaat verder met haar verhaal en vertelt ook al bij de ‘Onafhankelijke 

Raadsman’ geweest te zijn: 

 

“Goede gesprekken gehad! Maar ook daar kan men mij niet helpen. Mijn probleem is, dat ik vanwege 

al dat gedoe met de aardbevingen, schade, schadeherstel, weer schade, contra-expertise, en al die 

vreemde mensen over de vloer overspannen ben geraakt. Het is pure stress. Ik ben meer dan een jaar 

volledig uit de running geweest. Meerdere keren ben ik bij de psychotherapeut geweest. En als ik er 

aan denk dat ik nog verder moet met dit gedoe, dan wordt het mij al weer te veel. Ik zou eigenlijk naar 

de Commissie Bijzondere Situaties moeten, denk ik. Meerdere mensen hebben me dat al geadviseerd. 

En als ik hun website lees, dan lijkt me dat juist. Maar dan moet ik via de burgermeester. En zeker weer 

mijn hele verhaal vertellen voordat ik aangemeld word? En afhankelijk zijn van andermans 

beoordeling? 

En al de formulieren die je dan moet invullen als je bij die commissie bent. Daar kom ik nooit 

doorheen. Ik schiet al in de stress als ik eraan denk. Ik trek dat niet! En hoe moet dat straks met de 

versteviging? Voor je het weet, beslissen ze allemaal over je en niet met je. Ik ben alleen en nog niet 

weer echt stabiel. Een makkelijke prooi voor betweters.” Een lange stilte valt. “Ik heb professionele 

ondersteuning nodig bij al dit gedoe. Ik kan en trek dit niet.” 

Ze is beslist niet de enige met een dergelijk probleem en met behoefte aan onafhankelijke 

ondersteuning. Vorige week kwamen er twee telefoontjes bij de GBB binnen met een gelijksoortig 

verhaal. 
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Is het eigenlijk niet een overheidstaak om voor een dergelijke onafhankelijke professionele 

ondersteuning zorg te dragen? Zeker, in het licht van de medeverantwoordelijkheid van de overheid 

voor de gaswinning in dit gebied. 

 

En dan komt de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Hans Alders, in beeld. Hij gaat 

“casemanagers” aanstellen, lees ik op de website van de provincie, voor een-op-een-begeleiding bij 

ingrijpende maatregelen en voor het ontzorgen bij versteviging. Maar waarom zou de onafhankelijke 

ondersteuning niet opengesteld kunnen worden voor al diegenen die zelf aangeven dat zij het niet 

redden binnen het schade-afhandelingproces van de NAM/CVW zoals bijvoorbeeld de dame in de 

hierboven beschreven situatie? 

 

Onafhankelijke ondersteuning moet dan ook echt onafhankelijk zijn en in de verste verte niet aan de 

NAM/CVW of Arup of Arcadis zijn te linken. Want vertrouwen in de onafhankelijkheid is het fundament 

voor een succesvolle ondersteuning/begeleiding. Van belang voor de schadelijder, maar ook van 

immens belang voor draagvlak tijdens de grote komende verstevigingoperatie onder leiding van de 

NCG. 

 

Dick Kleijer 

secretaris GBB 

 

 

Rik Zaal op De Correspondent 

 

Rik Zaal woont in Schouwerzijl én in Amsterdam, en kwam er in de loop der jaren achter hoe weinig de 

gemiddelde Amsterdammer weet van de situatie in Noordoost-Groningen. De gemiddelde Nederlander 

eigenlijk. Hij wilde daar met een serie van 10 artikelen op De Correspondent verandering in brengen. 

 

Zoals hij schreef als inleiding:  

Hoe moet het verder met Groningen, zo getroffen door krimp en bevingen? Dat is de leidende vraag van 

mijn zoektocht. Ik trok de provincie door, op zoek naar perspectief, en viel van de ene emotie in de 

andere.  

Dat leverde boeiende artikelen, en (soms) boeiende reacties op.  

 

De volledige serie is terug te lezen op De Correspondent (https://decorrespondent.nl/nieuw). 

Lidmaatschap De Correspondent kost 6 euro per maand.  
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Hans Alders: “Minder huizen verstevigen”. Een goede zaak? 
 

De Nationaal Coördinator Groningen vermeldde in het Algemeen Dagblad, dat er naar zijn mening 

minder huizen voor versteviging in aanmerking kwamen. Verwijzen naar cijfermatige onderbouwing op 

basis van onderzoek deed hij niet. Veel minder dan de 170.000 die er eerder genoemd zijn, worden het 

er, dat zei hij. Maar nog wel vele tienduizenden.  

Hoeveel “vele tienduizenden” is? Dat liet hij in het midden. 

 

Half Groningen viel over hem heen. Terecht. Ook de GBB had bedenkingen over zijn uitspraak. 

Opvallend! Je zou toch mogen verwachten dat de GBB enthousiast zou zijn. Immers, elk huis dat 

verstevigd moet worden is er eigenlijk één te veel. Dus hoe minder, hoe beter toch?  

Ja, hoe minder huizen verstevigen hoe beter. Maar de veiligheid van de bewoners dient bovenaan te 

staan. De belangrijkste maatregel daarvoor is dat de gaswinning echt substantieel naar beneden gaat. 

In ons beroep bij de Raad van State over het gaswinningbesluit wordt de nul optie genoemd of naar 

maximaal 12 miljard kuub gas. Twaalf miljard kuub gas is gebaseerd op het rapport van het 

Staatstoezicht op de Mijnen van januari 2013. 

 

Het verstevigen van veel huizen lijkt helaas noodzakelijk om een bijdrage te leveren aan de veiligheid 

van de bewoners, maar dan wel gecombineerd met een radicale verlaging van de gaswinning. 

Veiligheid van burgers dient centraal te staan. Echter, door het rapport van de Raad voor de Veiligheid 

is volstrekt helder geworden dat dit nooit het geval was. En mogelijk nog niet is! 

 

Vaagheden, geruststellingen, foutieve of incomplete voorstellingen van zaken: alles werd in het 

verleden uit de kast getrokken om te suggereren dat de veiligheid van de Groningers er wel toe deed.  

Helaas: de werkelijkheid was anders. 

 

Maar het gevolg is wel, dat velen een grote mate van gevoeligheid ontwikkeld hebben, wanneer er 

weer een vaagheid of niet onderbouwde bewering langs komt. En vaag was de onderbouwing in het 

interview van de heer Alders.  

Deze ontbrak namelijk.  

 

Kan een keer gebeuren.  

No hard feelings.  

Zand erover.  
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Aardgaswinning gaat volgend jaar omhoog 

 

De afgelopen tijd wordt de indruk gewekt dat er steeds minder gas uit het Groningenveld gewonnen 

gaat worden. Maar niets is minder waar. Als het aan minister Kamp ligt gaat de gaswinning volgend 

jaar weer omhoog. 

 

Vorige week nog stelde Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen, dat er minder huizen 

versterkt zouden moeten worden omdat er minder gas gewonnen gaat worden. Minister Kamp van 

Economisch Zaken, de baas van Hans Alders, stelde op 23 juni: “In de tweede helft van 2015 zal de 

gaswinning worden beperkt tot 13,5 miljard kubieke meter” en “Gaswinning Groningen in 2015 verder 

verminderd tot 30 miljard kubieke meter.” Deze uitspraken passen in het beeld dat er steeds minder gas 

uit het Groningenveld gewonnen zal worden om tegemoet te komen aan de wensen van de Groningers. 

  

Maar er zit een flink addertje onder het gras, bijna verborgen in de stukken van minister Kamp.  

Hij heeft het namelijk niet alleen over het kalenderjaar maar ook over het gasjaar.  

De term gasjaar is nieuw en sluit aan op de beleving van de mensen dat er een stookseizoen is.  

En dit stookseizoen komt niet overeen met het kalenderjaar. Het gasjaar 2015/2016 loopt van 

1 oktober dit jaar tot 30 september 2016. 

  

Minister Kamp heeft ook een maximum vastgesteld voor gaswinning in het gasjaar 2015/2016.  

Dit maximum is 33 miljard kubieke meter Groningen gas. Daarnaast mag er nog eens 2 miljard kuub gas 

gewonnen worden als zich bijzondere omstandigheden voordoen, zoals het plotseling uitvallen van 

installaties. In dat geval mag er dus 35 miljard kuub gas gewonnen worden.  

Dat staat in “Wijziging instemming winningsplan gaswinning Groningenveld”, het officiële besluit over 

de gaswinning dat minister Kamp heeft meegedeeld aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). 

  

De gaswinning van 30 miljard kuub dit jaar mag dan lager zijn dan vorig jaar, toen het 42,5 miljard kuub 

was. Volgend jaar kan de winning weer toenemen naar 35 miljard kuub.  

Van een voortdurend dalende gaswinning is wat betreft de regering geen sprake.   

 
 

Bovenstaande tekst is een blog van de hand van Herman Damveld (www.gic.nl/blog/aardgaswinning-

gaat-volgend-jaar-omhoog). Hij publiceert regelmatig op het Platform Co2tramine, ook over de 

gaswinning en de gevolgen. Zie www.co2ntramine.nl. 
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Koempels en Boeren 
 

Ik woon al jaren bovenop de Groninger bel, maar op bepaalde momenten denk ik terug aan mijn jeugd. 

Ik woonde toen bovenop het Limburgse zwarte goud, dat door tienduizenden ‘koempels’ (mijnwerkers) 

naar boven werd gebracht. De Mijn was almachtig en overal aanwezig, bouwde huizen voor zijn 

koempels en subsidieerde de regionale cultuur en sport. De Mijn investeerde in topvoetbal. Ik weet 

nog goed dat Limburgia in 1950 landskampioen werd. De voetballende koempels waren mijn helden. 

In mijn geboortestreek liepen huizen door de mijnbouw schade op: scheuren, verzakkingen en 

scheefstand. Experts stelden de schade vast en de Mijn betaalde de kosten van de 

herstelwerkzaamheden. Zonder morren trouwens. Daar had Napoleons wetgeving voor gezorgd. Bij 

een onherstelbare schade kreeg de huurder een vergoeding van de Mijn. De vergoeding kon worden 

verhoogd, mits de huurder in de toekomst af wilde zien van verdere claims. Mijn ouders maakten van 

deze regeling gebruik. Kort daarna kregen we thuis een nieuw bankstel. 

 

Toen mijn vrouw en ik jaren geleden bovenop de Groninger bel gingen wonen, bleek dat ons nieuwe 

huis geen gasaansluiting had. Ons huis lag in een zogenaamd onrendabel gebied. Ik kreeg de indruk dat 

ik blij moest zijn dat er water- en elektriciteitsleidingen lagen. Met weemoed dacht ik terug aan de 

mijnstreek waar de kolenboer de kolen bij iedereen afleverde, ook op afgelegen plekken of boven op 

een steile heuvel. Hoe kon mijn locatie onrendabel zijn, terwijl het gas naar verre oorden werd 

getransporteerd? Dat kon toch niet waar zijn!? Helaas wel. We hebben onze gasaansluiting toen maar 

zelf betaald. Dat waren geen geringe kosten, maar achteraf was dat het toch waard. Toen ons huis jaren 

later flinke aardbevingsschade opliep was ik blij dat ik gasgebruiker was. Want ik had het moeilijker 

kunnen accepteren als de NAM mij - als niet-gasgebruiker - gedupeerd had. Dat ik zowel in Limburg als 

Groningen schade had opgelopen voelde als lotsverbondenheid tussen Limburgers en Groningers, 

tussen mijnstreek en aardgasgebied. Dat hielp me bij de acceptatie.  

 

Ik heb een verzoek aan de NAM: doe net als de Mijn in Limburg. Geef iets terug. Investeer in de 

mensen en de regio Groningen. Mijn idee: sponsor FC Groningen. Verhoog het heldendom van de 

‘boeren’. Ik droom van een landskampioenschap. 

 

Chrétien Schouteten 

Thesinge 
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Agenda 
 

Uitspraak WAG 

Op 8 juni diende in Assen de zaak van de Stichting WAG (Waardevermindering door Aardbevingen 

Groningen) en twaalf woningbouwcorporaties tegen de NAM met als inzet de waardedaling van de 

panden.  

De uitspraak is op woensdag 2 september 2015, 10.00 uur, rechtbank Assen.  

De uitspraak wordt live uitgezonden op TV Noord, de uitzending begint om 9.45 uur. 

 

Meten is weten 

Door Hilda Groeneveld wordt een informatieavond georganiseerd over de relatie tussen bevingen en 

schade. Er wordt een presentatie gegeven over verschillende meettechnieken om te kunnen vaststellen 

of schade aardbevingschade is of zettingschade. Vooraf presenteert Folkert Buiter zijn boek ‘Te laat”, 

een thriller gebaseerd op de gaswinningproblematiek. 

Woensdag 9 september 2015, 19.30 uur, Vita Nova, Middelstum. 

zie www.ondergroningen.nl/informatieavond-meten-is-wetenop-9-september/ 

 

Zitting Raad van State 

Zie het voorwoord van deze nieuwsbrief! 

Donderdag 10 september 2015, aanvangstijdtijd nog onbekend, zo nodig vervolg op 11 september. 

Plaats: Raad van State, Den Haag. 

 

Kayak Actie in Groningen tegen Shell 

Zoals bekend is NAM de volbloeddochter van de twee ouders: Shell en (slapende aandeelhouder) 

Exxon Mobil. NAM heeft in Groningen al veel schade aangericht, Shell doet dit wereldwijd.  

Nu wil Shell de Noordpool op de korrel nemen. 

Greenpeace organiseert op zaterdag 19 september 2015 een kayak-protest door de grachten van 

Groningen. Nadere gegevens volgen. 

 

Uitspraak bezwaar WOB 

Locatie: Rechtbank Groningen, Guyotplein 1, Groningen 

Datum: nog niet bekend, de rechtbank heeft 6 extra weken de tijd genomen  

De GBB heeft beroep bij de Rechtbank in Groningen ingesteld tegen de weigering van minister Kamp 

om meer gegevens openbaar te maken waar door de GBB om was gevraagd op basis van een WOB 

procedure (Wet Openbaarheid Bestuur) De zaak diende op 9 juli, de uitspraak wordt verwacht in 

september.  
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De volgende Leden-voor-leden-bijeenkomst 

 

Locatie: Stationsgebouw Loppersum 

Datum: zaterdag 19 september 2015 

Tijd: van 15.00 tot 17.30 uur 

 

Een leden-voor-leden-bijeenkomst biedt de gelegenheid om in een informele sfeer contacten te leggen, 

en te praten over alles wat er speelt rond aardbevingen en de gevolgen. Er zijn altijd enkele 

bestuursleden aanwezig. Er is koffie, er is thee en iedereen is welkom. 

 

Het is een doorlopend gebeuren. Men komt en gaat op het moment dat men dat zelf passend vindt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingstijden kantoor GBB 

Het kantoor (in het Stationsgebouw Loppersum) is geopend op  

− maandagochtend van 9.30 tot 11.30 uur 

− woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. 

Op nationale feestdagen en tijdens vakanties is het kantoor gesloten.  

 

Contact GBB 

Mailcontact heeft de voorkeur. Het e-mailadres is: contact@groninger-bodem-beweging.nl 

 

Telefonische bereikbaarheid tijdens openingstijden kantoor op maandagochtend van 9.30 tot 11.30 uur 

en op woensdagmiddag van 14.00-16.00, via 06- 21 61 50 80. 

NB De pers kan bellen naar 06-17 26 82 47. Bij voorkeur tijdens kantoortijden. 

 

 


