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Voorwoord
Van de voorzitter
Beste leden,
Al weer de zesde nieuwsbrief van dit jaar. Het gasfront blijft in beweging en wij Groningers hebben het
er maar druk mee. In mei ging Stut-en-Steun van start, de organisatie voor onafhankelijke hulp bij
mijnbouwschade. Eindelijk een club waar bewoners met schade of andere vragen op kunnen
vertrouwen en die naast hen staat. In het bestuur zitten namens de GBB Albert Hebels en Jelle van der
Knoop. Ook het Gasberaad levert twee bestuursleden.
De pilot voor de koopregeling, opgezet door de NCG, is afgesloten. Gegeven het beschikbare geld,
hebben zich teveel mensen opgegeven. Wij hebben de NCG laten weten dat wij een ruimhartige
afwikkeling voorstaan. Iedereen die aan de criteria voldoet, moet een voorstel tot uitkoop krijgen, ook
al gaat dit boven het budget uit. Het loten tussen mensen die stuk voor stuk in de problemen zitten,
geeft naar onze mening geen pas. En uiteraard moet er een goede compensatie voor waardedaling
komen.
De leden-voor-leden-bijeenkomst op 8 juni was zeer geslaagd.
Een kleine 100 leden luisterden in Hotel Spoorzicht geboeid naar professor Vlek die zijn visie gaf op de
te verwachten zwaarte van de aardbevingen en het effect daarvan op de veiligheid van de bewoners
van het aardbevingsgebied. Zeer instructief.
We hebben, denk ik, nu ook de goede formule voor de leden-voor-leden-bijeenkomsten te pakken en
zullen proberen nog voor de vakantietijd een nieuwe te organiseren.
Er komt weer een nieuw gaswinningbesluit van minister Kamp aan. Dit verwachten we rond 1 juli. De
GBB zal wederom een zienswijze indienen om onze visie op de gaswinning aan de minister duidelijk te
maken. We hopen dat er veel leden zijn die mede ondertekenen. Zie verderop in de nieuwsbrief.
Ook in verband met het nieuwe winningsbesluit vertrekt komende week een delegatie van het bestuur
naar Den Haag om met Kamerleden te praten We hebben acht afspraken met de dossierhouders van
de gaswinning van vrijwel alle belangrijke partijen. We zullen hen indringend confronteren met de
problemen in Groningen door de gaswinning en de opstelling van NAM en CVW.
Praten is nooit verkeerd maar naast goede argumenten zijn gebalde vuisten ook belangrijk. Daarom
werkt de GBB momenteel mee aan het vormen van een brede coalitie van groepen die zich verzetten
tegen het gasbeleid van minister Kamp. Dit 'Coalitie Gasverzet Groningen' bezint zich op mogelijke
acties en manifestaties om de onvrede hier in Groningen met de gaswinning te tonen, met name aan
de rest van Nederland.
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We nodigen alle leden van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van 22 juni.
Na een noodzakelijkerwijs wat technisch deel zullen we na de pauze met de leden in gesprek gaan over
de te volgen koers. De agenda, het jaarverslag en de jaarrekening zijn in deze nieuwsbrief opgenomen.
Jelle van der Knoop

Oproep aan alle leden
Minister Kamp neemt rond 1 juli weer een nieuw gaswinningsbesluit. Dit is een voorlopig besluit; het
definitieve besluit neemt hij eind september. Wij hebben niet de illusie dat hij ons in al onze wensen
tegemoet gaat komen (de gasproductie zo snel mogelijk terug naar 12 miljard kuub, met zicht op het
volledig dichtdraaien van de gaskraan). Wij zullen daarom onze zienswijze op het voorlopig besluit
indienen. Dit geeft ons later de gelegenheid in beroep te gaan bij de Raad van State.
Net als in 2014 vragen we alle leden deze zienswijze mede te ondertekenen. Dit leverde toen 700
handtekeningen op. Het maakt het signaal richting Den Haag veel sterker als er een paar duizend
handtekeningen van belanghebbenden onderstaan. Willen diegenen die willen tekenen, zich opgeven
via contact@groinger-bodem-beweging.nl, onder vermelding van naam en adres? Voor de
duidelijkheid: er zijn geen kosten aan verbonden.
Als de zienswijze gereed is (begin augustus), sturen we hem naar alle leden. Als u het er dan niet mee
eens zou zijn, kunt u uw handtekening nog intrekken.
Zie ook het artikel op pagina 18.
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Agenda ALV
De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in Waardevol Leven, Badweg 22, Loppersum.
Aanvang vergaderdeel is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
19.30 – 20.00
20.00 – 20.45
`

20.45 – 21.15
21.15 – 22.00
22.00 – 22.15

inloop
ALV
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Verslagen ALV 25 juni 2015
5. Jaarverslag 2015
6. Jaarrekening 2015
7. Verkiezing kascommissie
8. Rondvraag
9. Sluiting
pauze
koers en aanpak GBB
nazit

Verslag ALV 25 juni 2015
Dit verslag is eerder gepubliceerd in GBB Nieuwsbrief 24, op 24 juli 2015.

Plaats: Waardevol Leven, Badweg 22, Loppersum. Van 20.00 uur tot 22.30 uur.
Aanwezig: bestuur: Corine Jansen (voorzitter), Jelle van der Knoop (vice-voorzitter), Dick Kleijer
(secretaris), Albert Hebels (penningmeester), Lambert de Bont, Roelf Torringa en Derwin Schorren;
ongeveer 200 leden.
1. Opening
Corine Jansen opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal welkom voor de gasten.
Corine stelt de bestuursleden voor.
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
De GBB heeft nu 2.933 leden.
4. Verslagen ALV 5 maart 2014 en ALV 29 oktober 2014
De verslagen worden tekstueel en inhoudelijk zonder aanpassingen goedgekeurd.
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5. Jaarverslag 2014
Vraag. De activiteiten van de werkgroepen worden gemist in het jaarverslag. Kan daar een toelichting
op gegeven worden? Corine: Correcte constatering, wordt in het volgende jaarverslag wel opgenomen.
Nu wordt de volgende informatie verstrekt over 2014:
GEO werkgroep: Derwin: heeft veel aandacht geschonken aan het beroep bij de RvS, nu heroriëntatie.
Roelf: Werkgroep Veiligheid richtte zich vooral op het onderzoek van de Raad voor de Veiligheid, er is
de inbreng van de GBB in het onderzoeksrapport van de Raad voor de Veiligheid geleverd. Werkgroep
communicatie. Lambert doet zijn werk alleen nu in deze werkgroep. Samen met anderen en ook de
secretaris die ook de radio en kranten beantwoord. Ook overige leden doen mee. Brenda is
ondersteunend.
Juridische Werkgroep: Jelle: Kan ook wel wat versterking gebruiken. Beroep bij de Raad van State heeft
de meeste energie gevraagd. Ook de WOB procedure loopt om zicht te krijgen of en hoe rapporten al
dan niet zijn bijgesteld. Deze zaak dient 9 juli in Groningen.
Vraag. Wanneer komt de uitspraak van het beroep RvS? Jelle: denkelijk 10 september.
Werkgroep administratie Deze werkgroep leidt een marginaal bestaan De secretaris is nu het enige
actieve lid daarin. Kan ook versterking gebruiken.
Vraag. Er wordt niets gezegd over de compensatieregeling en de uitkoopregeling
Lambert: De compensatieregeling is volstrekt onvoldoende!. De GBB is van mening dat dit veel en veel
beter moet. Van de uitkoopregeling is de GBB een warm voorstander. De provincie ondersteunt
inmiddels het standpunt van de GBB. Hans Alders moet dit gaan uitvoeren.
Het jaarverslag 2014 wordt met deze toelichtingen vastgesteld.
6. Jaarrekening 2014
Vraag. Ik mis de relatie tot de begroting.
Albert: Begroting maken is bij de GBB een lastige zaak aangezien vooraf nauwelijks te voorspellen is
welke activiteiten in een volgend jaar worden ondernomen. Immers, dat is mede afhankelijk van
waarop de GBB moet reageren. Beperkte financiële middelen begrenzen onze inzet. Albert zegt toe
volgend jaar een begroting toe te voegen.
Reactie kascommissielid Bram van Dam op de jaarrekening 2014: Alles is eenvoudig te volgen. Alles
wordt via de bank gedaan. Penningmeester decharge verlenen.
Vraag. Hoeveel betalende leden en hoeveel spookleden zijn er? Ik heb namelijk nog niet betaald en nog
geen rekening gekregen? Reactie Albert. Aan het einde van het jaar 2436 leden. De sterke groei leidt
mogelijk hier en daar tot administratieve onvolkomenheden. Maar in uw situatie zullen we het nagaan.
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Vraag. Hoge kosten juridische zaken? Juridische kosten komen vooral door de Zienswijze en de WOB.
En inderdaad gaat het over grote bedragen en dat begrenst ons ook hierin.
De jaarrekening 2014 wordt met deze toelichtingen vastgesteld, het bestuur gedechargeerd.
7. Verkiezing kascommissie
Bram van Dam wil volgend jaar wel weer lid van de kascommissie zijn. Lucy Goslinga, Martin Ettema en
Annemarie de Haan melden zich ook aan.
8. Vooruitblik
Corine informeert de aanwezigen over het voornemen van het bestuur tot aanpassing van de
strategische koers van de GBB. Ze leest een verklaring voor. Kernpunten daarin zijn:
• herijken deelname huidige Dialoogtafel
• meer vakbondsachtige rol GBB voor belangenbehartiging van de leden
• pressie vergroten op besluitvormers rondom de gaswinning
• meer richten op het juridisch bestrijden van het onrecht dat Groningers door de gaswinning en
de daaruit voortkomende gevolgen wordt aangedaan.
Reactie vanuit de zaal: spontaan geklap ter instemming.
Corine geeft aan dat het bestuur morgen hierover met de klankbordgroep verder zal overleggen. Ze
peilt met handopsteken wie zich kan vinden in deze lijn.
In de zaal wordt massaal de hand opgestoken.
Vraag. Als de GBB afscheid neemt van de Dialoogtafel, wat betekent dat financieel?
Corine: De gelden zijn bestemd voor de inzet van Brenda om de communicatie tussen de Dialoogtafel
en de achterban te optimaliseren en ter ondersteuning van de GGB leden aan de Dialoogtafel. We
zullen dus veel meer vrijwilligers nodig hebben om het geheel draaiende te houden.
9.Rondvraag

Vraag. Bestuursleden van de GBB moeten veel tijd investeren. Is het wel in de toekomst te hanteren?
Is er nagedacht over differentiatie van de werkgroepen. Jelle: Zeker moeten we differentiëren. Derwin:
We bespreken met elkaar wat de perspectieven zijn voor de GEO-werkgroep. Nu is er veel expertise
over datgene wat zich in de ondergrond voordoet. Maar mogelijk gaan we meer investeren in kennis
boven de grond.
Vraag. Hoe kunnen we de leden van de GBB meer invloed geven? Een ledenraadpleging? Jelle : Het is
wel lastig om aan 3000 leden om invloed te geven. Een ledenraadpleging kan daarvoor inderdaad een
instrument zijn.
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Vraag. Wat kan de GBB doen aan de bestuurlijke chaos bij de Commissie Bijzondere Situaties?
Jelle: Navraag bij een hoogleraar Rechten maakt duidelijk dat via een kort geding we bepaalde delen
van de huidige bestaande procedures juridisch mogelijk kunnen laten verbieden. We hebben leden
nodig die hieraan concreet mee willen doen. Reactie. Ik heb een officiële klacht ingediend over deze
commissie. Men schendt mijn privacy volledig. Ik word door iedereen doodgezwegen. Schande.
Lambert: Eerdaags komt dit weer ter tafel. Hij heeft weldra een overleg daarover en wil graag concreet
geïnformeerd worden. Opmerking. Bij deze commissie wordt 50% terzijde gelegd. En er zijn bovendien
velen die wegens de privacyproblemen in het geheel hier niet heengaan.
Opmerking. Ik vind het een helder voorstel van het bestuur om zich terug te trekken uit de Dialoogtafel.
De NAM zit overal in. Vraag. Kunnen we geen helpdesk opzetten voor bouwkundige en juridische
zaken? Ik heb dit idee ook gestuurd naar de Provinciale Staten. Moeten we niet helpdesk voor het
algemeen belang organiseren en betalen uit ondersteuning van de overheid? Suggestie. Een GBB
steunpunt gefinancierd door de overheid realiseren?
Vraag in dat kader. Er is een aardbevingskamer gekomen. Heeft dat nog consequenties voor het
makkelijker aankaarten van juridische zaken? Jelle: Ben daar niet zeker over, helaas ben ik niet erg
optimistisch.
Opmerking. De NAM bepaalt en doet. Ook de contra-expertise. Ik weet van een bureau van contraexperts dat slecht of traag betaald wordt. Men straft als het ware dat bureau omdat het te weinig
volgzaam is. Waarom richten jullie niet een aparte site op met bureaus waarin jullie vertrouwen
hebben? Lambert: Mij is ook ten ore gekomen dat de NAM niet welwillige expertisebureaus slecht
behandelt. De GBB eist een goede procedure, waarin dit niet meer kan voorkomen.
Vraag. Is het zinvol om de leden goed duidelijk te maken dat de rol van de Dialoogtafel aanzienlijk gaat
veranderen met de komst van de NCG? Corine: Ja, dat is denkelijk zinvol. Maar nog niet alles is
duidelijk.
Vraag. Het uitstappen uit de Dialoogtafel is nogal een ernstige zaak. Het is verdeel en heers. Raken we
niet geïsoleerd? Lambert: Twee hoogleraren hebben een rapport gemaakt over hoe de Dialoogtafel
zich kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden. En dat rapport wordt maandag besproken.
Een minderheid is in mijn omgeving het daarmee eens en een meerderheid niet.
Opmerking. Ik woon in een huis dat eerdaags gesloopt wordt. En wordt nu een aardbevingsbestendig
huis gebouwd. Is er een idee hoe dat er uit moet gaan zien?
Corine: Vraagsteller wordt uitgenodigd om op de komende Leden-voor-leden-bijeenkomst te komen.
Deze zijn geschikt voor bespreking van individuele gevallen.
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Opmerking. Over de contra expertise. Regel zelf dat je het geld voor de contra-expertise krijgt. En zorg
dat jezelf het zicht houdt!
Vraag. Wat vindt het bestuur ervan dat we moeten bijbetalen bij nieuwbouw? Lambert: we zijn
mordicus tegen bijbetalen! Het bouwkundig versterken daar zijn we tegen. De GBB is mordicus tegen
omdat de gaswinning veel verder naar beneden moet. Bijbetalen? Een eigen bijdrage is een onzinnige
redenering!
Vraag. Wat is er bekend over de nieuwe regeling waardevermeerdering?
Corine. De NCG gaat daar over. Vermoedelijk zal er pas in september enige duidelijkheid over komen.
Opmerking. De schipperswoningen in de stad zijn niet getoetst en moeten expliciet meegeteld worden
bij de versterking. Bij de nieuwe lijn van de GBB heb ik een goed gevoel, ik doneer ter plekke 100 euro.
De penningmeester aanvaardt de gift.
Corine Jansen sluit hier het vergadergedeelte.

Jaarverslag 2015
1.

2015 in vogelvlucht

Er is veel gebeurd in 2015.
Op 5 januari 2015 gaat het Centrum voor Veilig wonen (CVW) van start. De schadeafwikkeling en
versterking zou daarmee meer op afstand van de NAM worden geplaatst. Inmiddels is duidelijk
geworden dat dit ijdele hoop was. De GBB zet zich daarom nog steeds in op een volledig onafhankelijke
organisatie voor schadeafwikkeling en versteviging.
Op 30 januari 2015 besluit minister Henk Kamp de gaswinning terug te brengen tot 39,4 miljard kuub
gas (voor 2015 en 2016). Eind juni vindt een verdere productieverlaging plaats naar 30 (+3) miljard
kuub. Op 18 november doet de Raad van State uitspraak naar aanleiding van het beroep van een aantal
partijen tegen het winningsbesluit, waaronder de GBB: het besluit wordt vernietigd en in afwachting
van een nieuw besluit wordt de gaswinning gemaximeerd tot 27 miljard kuub. In december 2015 legt
het kabinet zich daarbij neer door geen nieuw besluit te nemen.
Begin 2015 wordt ook besloten tot de instelling van een Nationaal Coördinator Groningen. Ter
voorbereiding hiervan wordt een kwartiermaker ingesteld. Hans Alders gaat op 1 juni van start; de
uitvoering van zijn programma begint officieel op 1 januari 2016.
Op 12 februari verzoekt de Tweede Kamer de bewijslast bij de schadevaststelling om te keren. De NAM
zou in het vervolg moeten bewijzen dat schade aan gebouwen niet het gevolg is van de gaswinning.
Henk Kamp gaat daar uiteindelijk in november schoorvoetend mee akkoord.
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Op 18 februari brengt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid haar eindrapport uit: er wordt
geconstateerd dat er in het verleden veel te weinig aandacht voor de veiligheid van de inwoners van
Groningers was: politiek en deskundigen hebben jarenlang weggekeken. Verder was er onvoldoende
transparantie in het beleid. Henk Kamp belooft beterschap: vanaf nu zal alles transparant worden.
Met de komst van de Nationaal Coördinator Groningen komt er na de zomer een einde aan de
Dialoogtafel. Er moet een andere manier komen voor het betrekken van de regio bij de besluiten. Men
denkt aan een maatschappelijke adviesgroep; op dat moment is geheel onduidelijk welke rol een
dergelijke adviesgroep krijgt. De GBB wil niet een soort nieuwe Dialoogtafel worden ‘ingerommeld’ en
stelt voorwaarden voor deelname. Hierop anticiperend laat het GBB bestuur vanaf juli de Dialoogtafel
voor wat het is. Dit laatste standpunt is reeds op de ALV van 24 juni 2015 aan de leden voorgelegd en
met brede instemming ontvangen.
Na een gesprek met Hans Alders, besluit het bestuur voorlopig mee te draaien in een Maatschappelijke
Stuurgroep ad interim. Afhankelijk van de ervaringen hiermee en een consultatie van alle leden op dit
punt, zal de GBB in 2016 besluiten wel of niet in de maatschappelijke stuurgroep te gaan zitten. Eind
2015 onderhandelt het bestuur met de NCG over de voorwaarden voor deelname aan de
Maatschappelijke Stuurgroep.
In juli 2015 nemen drie bestuursleden afscheid. De GBB is de drie oud-bestuursleden veel dank
verschuldigd. Met name Lambert de Bont en Corine Jansen hebben veel energie gestoken in de
Dialoogtafel.
Na de zomer start de GBB met een vijftal teams: gaswinning, schade en versteviging, actieteam,
communicatieteam en het juridisch team. In totaal nemen zo'n 25 leden deel aan deze teams. Tezamen
vormen zij de Klankbordgroep; hiermee bespreekt het bestuur de belangrijkste beleidsbesluiten.
Op 11 september doet advocaat Spong namens de GBB aangifte tegen de NAM. Op 9 december meldt
de officier van justitie dat zij de NAM niet zal gaan vervolgen. Daarop start de GBB een artikel 12
procedure bij het gerechtshof om het vervolgen van de NAM door het Openbaar Ministerie af te
dwingen.
De GBB neemt de aanzet tot het oprichten van een stichting die geld moet inzamelen om de
procesgang met Spong naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te kunnen financieren. De
naam is snel gevonden: 'Recht voor Groningen'.
Ook doet het bestuur met een beroep op de WOB het verzoek aan minister Henk Kamp alle relevante
documenten uit 2014 rond het besluit over de gaswinning openbaar te maken. Na een teleurstellende
reactie van minister Henk Kamp gaat het bestuur in beroep bij de rechter die de GBB in het gelijk stelt.
Hierdoor worden in 2016 nog wat meer documenten verkregen maar geen daarvan werpt meer licht
op de zaak.
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In het laatste kwartaal gaat de Maatschappelijke Stuurgroep ad interim van start. De GBB neemt hierin
plaats naast het Gasberaad, een groep van maatschappelijke organisaties die voorheen deel
uitmaakten van de Dialoogtafel. De term stuurgroep is misleidend daar de groep alleen advies geeft
aan de NCG, die dit naast zich neer kan leggen. Duidelijk is dat alle besluiten worden genomen door de
NCG en dat de Maatschappelijke Stuurgroep hier geen enkele verantwoordelijkheid voor draagt. De
GBB neemt de rol aan van 'kritische luis in de pels', vanuit de belangen van de bewoners.
Reeds in die fase wordt duidelijk dat de NCG zwaar wordt belemmerd door zowel minister Henk Kamp
als door de NAM die uiteindelijk moet betalen.
Samen met het Gasberaad zet het bestuur van de GBB de eerste stappen tot oprichting van een
onafhankelijk burgersteunpunt, bedoeld voor het helpen van gedupeerden van de gaswinning die vast
zitten in de procedures. Dit zal in 2016 de realisatie van 'Stut-en-Steun' opleveren.
In de laatste maanden van 2015 wordt er druk gewerkt aan de uitgaven van de eerste GBB-krant. In
januari 2016 zal deze worden uitgegeven.
Tot slot een woord van dank en waardering voor de vele vrijwilligers die zich voor de GBB hebben
ingezet: bij het flyeren, voor de GBB krant, in de verschillende werkgroepen, in de kascommissie,
diverse andere activiteiten en voor hun deelname aan de Klankbordgroep.

2.

Organisatie (eind 2015)

Ledenaantal
Eind 2014 telt de GBB 2.439 leden, eind 2015 3.112, een toename van 673. Er zijn enkele tientallen
opzeggingen.
Dick Kleijer, secretaris,
heet het 3.000ste lid welkom
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Bestuur
In juli 2015 nemen Corine Jansen (voorzitter), Lambert de Bont en Roelf Torringa afscheid van het
bestuur. Ultimo 2015 bestaat het bestuur uit Jelle van der Knoop (voorzitter), Dick Kleijer (secretaris),
Albert Hebels (penningmeester) en Derwin Schorren. Het bestuur vergadert elke week.
Teams
De GBB heeft een vijftal teams bestaande uit leden: 'gaswinning', 'schade en versteviging, 'actieteam',
'communicatieteam', 'juridisch team'. De teams ondersteunen het bestuur. In totaal maken zo'n 25
leden deel uit van deze teams. Aan elk team neemt een bestuurslid deel.
Klankbordgroep
De leden van de teams vormen samen de Klankbordgroep voor het bestuur; hiermee bespreekt het
bestuur de belangrijkste besluiten. De Klankbordgroep komt in principe elke maand bijeen.
Stichting Recht voor Groningen
Deze stichting is eind 2015 in oprichting. Het doel van deze stichting is geld in te zamelen voor het
voeren van juridische procedures. Het bestuur bestaat uit de leden van het GBB bestuur. Daarnaast zal
er een onafhankelijke Raad van Toezicht komen.
Leden-voor-leden-bijeenkomsten
Op leden-voor-leden bijeenkomsten kunnen leden ervaringen uitwisselen over bijvoorbeeld hun
schadeafhandeling en de problemen die ze daarbij ondervinden. Er kunnen ook vragen aan het bestuur
worden gesteld. Soms is er een spreker over een bepaald thema. In 2015 zijn bijeenkomsten
georganiseerd op 6 februari, 18 april, 27 juni, 19 september, 16 oktober, 12 november en 19 december.
Het bezoekersaantal varieert tussen 10 en 40.
Algemene Ledenvergadering (ALV)
Op 24 juni wordt de algemene Ledenvergadering gehouden in het gebouw Waardevol Leven in
Loppersum. De opkomst bedraagt ongeveer 200 personen. Als sprekers zijn uitgenodigd: Hans Alders
en Jan Mulder. Diegenen die de lezing van Jan Mulder nog eens na willen lezen, hij is te vinden op:
http://www.groninger-bodem-beweging.nl/images/Jan Mulder ALV GBB 24-06-2015.pdf.
Een echte aanrader.
Medewerker
Gedurende heel 2015 is Brenda Harsveld voor 16 uur per week werkzaam voor de GBB als medewerker
communicatie en beleid. De Dialoogtafel zorgt voor de financiering. In december wordt de functie
beëindigd.
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Activiteiten

Acties, lobby en promotie
Er meerdere flyeracties gehouden, onder andere op 30 september in Delfzijl bij de presentatie door
Hans Alders van zijn plannen, in Beijum bij een informatieavond over de gaswinning, idem in
Siddeburen, in Hellum na een beving aldaar, etc.
Op 12 januari 'spijkert' 'heraut' Johan Brokken het GBB manifest op de deur van het Provinciehuis op
de dag dat minister Henk Kamp zijn voorgenomen gaswinningbesluit komt toelichten. Voorzitter Corine
Jansen draagt het manifest aan de minister voor tijdens de vergadering van de Dialoogtafel.
Bij aankomst van de vaste Kamercommissie van EZ in Groningen op 16 januari wordt de commissie bij
het Provinciehuis kleinschalig ontvangen met spandoeken. GBB-lid Trudy Aleven houdt binnen in het
provinciehuis een korte toespraak en biedt het Manifest aan, gecombineerd met een beurs voor ieder
commissielid gevuld met kralen.
Onder het motto: we laten ons niet met kralen omkopen, we eisen veiligheid!

Op 12 februari wordt het gasdebat in de Tweede Kamer gehouden over het gaswinningbesluit van Henk
Kamp. De GBB neemt contact op met de kerken met als resultaat dat wanneer het gasdebat om 11:00
uur begint in bijna alle kerken in de provincie de noodklok wordt geluid. In de Tweede Kamer en in het
hele land maakt dit grote indruk. In Drenthe, Friesland en Den Haag luidden kerken de klokken uit
solidariteit.
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Op een speciaal hiervoor georganiseerde ledenbijeenkomst speelt Theater Te Water “De Grote Schok”,
Middelstum, Vita Nova, 12 februari.
De GBB ondersteunt de manifestatie op 13 juni in Blijham tegen de geplande proefboring in Blijham.
Op 1 juli ondersteunt de GBB de actie in Saaksum tegen de plannen om daar te gaan fracken.
De GBB heeft meer promotiemateriaal laten maken, zoals tassen en petjes.
Media
Ook in 2015 is er veel mediabelangstelling geweest voor de GBB en haar standpunten. Op alle punten
die in de inleiding zijn genoemd hebben de opstelling en standpunten van de GBB een belangrijke rol
gespeeld in de mediaverslaglegging. Er zijn een 15 tal persberichten uitgegeven over het standpunt van
de GBB over belangrijke ontwikkelingen.
De gaswinningproblematiek is in 2015 een landelijk issue geworden. Debet hieraan waren het rapport
van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de vermindering van de gasproductie, deels afgedwongen
door de Raad van State, met voelbare effecten voor de landelijke begroting.
Er zijn veel vaste contacten ontstaan met journalisten en nieuwsdiensten.
Buurcontact
Buurcontact is een maandelijkse huis-aan-huiskrant in de gemeenten Loppersum, Ten Boer en
omstreken. Elke maand worden de middenpagina's van Buurcontact gevuld met nieuws vanuit het GBB
bestuur.
Eigen GBB krant
In de laatste maanden van 2015 wordt de eerste GBB krant voorbereid. De redactie wordt gevormd
door de secretaris en een aantal vrijwilligers. Er wordt wekelijks vergaderd.
Nieuwsbrieven
In de loop van 2015 zijn er 14 nieuwsbrieven via e-mail naar de leden verstuurd. De leden die geen emailadres hebben, krijgen de nieuwsbrief met de post.
Vragen van leden
Ook in 2015 zijn er vele vragen van leden beantwoord; telefonisch dan wel per e-mail. Ook zijn er twee
dagdelen per week waarop mensen met hun vragen op het GBB kantoor kunnen komen. De meeste
vragen gaan over de schadeafhandeling door de NAM. Veel van deze vragen zullen in de toekomst
worden behandeld door Stut-en-Steun, opgezet door de GBB en het Gasberaad samen.
Website
De GBB beheert een website waardoor bezoekers kunnen worden geïnformeerd over alle doelen en
activiteiten van de GBB. Middels nieuwsitems en tweets worden actuele ontwikkelingen gemeld en
toegelicht.
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Op de website is tevens het bevingportaal te vinden. Hierop zijn veel antwoorden te vinden op vragen
over de aardbevingen. Het bevingportaal wordt beheerd door Wim Blanken.
In de loop van 2015 is de lay-out van de website geheel vernieuwd.
Social Media
Besloten Facebookpagina
Op deze facebookpagina worden ervaringen en kennis van en door leden uitgewisseld en er worden
afspraken over acties gemaakt. Einde 2015 zijn er zo'n 350 regelmatige bezoekers.
Open Facebookpagina
Op de open facebookpagina worden artikelen en nieuwe ontwikkelingen door het bestuur gedeeld
met de volgers. Eind 2015 zijn er rond de 1000 'Likes'.
Twitter
Via het account @gronbb worden dagelijks actuele ontwikkelingen en de reacties van het bestuur
hierop op twitter gedeeld. Eind 2015 telde het account rond de 2200 volgers.
Alle tweets komen op de website langs.
YouTube
De GBB heeft een goed lopend YouTube kanaal waarop filmmateriaal is te zien in relatie tot de
aardbevingsproblematiek.
Dialoogtafel
De Dialoogtafel gaat van start in 2014 en eindigt in de zomer van 2015 met de komst van de Nationaal
Coördinator Groningen. Aan de Dialoogtafel doen een achttal maatschappelijke organisaties mee, de
GBB, de Commissaris van de Koning (voor deze gedeputeerde Wiliam Moorlag), burgemeester Albert
Rodenboog, de NAM en een vertegenwoordiger van EZ. Voorzitters zijn Hans Wallage en Jan
Kamminga. Het doel van de Dialoogtafel is tot gemeenschappelijk gedragen besluiten te komen.
Namens de GBB nemen Lambert de Bont en Corine Jansen deel. Zij zitten bovendien in meerdere
werkgroepen en vervullen daar een voortrekkersrol. De andere bestuursleden lezen de vele
geproduceerde documenten mee. Binnen de GBB worden de bijeenkomsten van de Dialoogtafel
voorafgegaan door overleg tussen bestuur en de Klankbordgroep. Sommige klankbordleden nemen
deel aan werkgroepen van de Dialoogtafel.
Al met al heeft het Dialoogtafelproces in de eerste zes maanden een groot deel van de bestuurlijke
energie opgeslokt.
Tot de producten van de Dialoogtafel behoort ook een Klanttevredenheidsonderzoek dat in 2015 door
het bureau APE is uitgevoerd. De bestuursleden Lambert de Bont en Jelle van der Knoop spelen een
belangrijke rol bij het opzetten van dit onderzoek.
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Maatschappelijke Stuurgroep ad interim
In de laatste maanden van 2015 gaat de Maatschappelijke Stuurgroep ad interim van start. Hierin
wordt het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020 (MJP) van de
NCG besproken. Het concept is door Hans Alders gepresenteerd op 4 november. De GBB dient vooraf
een uitgebreide ‘zienswijze’ in op het concept MJP. Deze visie is hier naleesbaar:
http://www.groninger-bodem-beweging.nl/images/pdf/GBB-visie-aan-NCG-website.pdf
De besprekingen met de NCG en de inzet van het GBB bestuur in alle subgroepen kosten in het laatste
kwartaal van 2015 veel tijd. Definitieve deelname aan de Maatschappelijke Stuurgroep vanaf januari
2016 is afhankelijk gemaakt van de opgedane ervaringen met de Maatschappelijke Stuurgroep ad
interim en de ledenraadpleging in 2016.
De GBB is in 2016 met twee bestuursleden (Jelle van der Knoop, Derwin Schorren) vertegenwoordigd
in de Maatschappelijke Stuurgroep van de NCG. Andere leden van de MS zijn de leden van het
Gasberaad.
Gronings Perspectief
Jelle van der Knoop heeft zitting in de begeleidingscommissie van het onderzoek van de
Rijksuniversiteit Groningen naar gezondheidseffecten en psychosociale effecten van de
aardbevingsproblematiek.
Overleg met maatschappelijke organisaties en politici
In de context van de Dialoogtafel is met veel maatschappelijke organisaties overlegd en informatie
uitgewisseld: Libau, de Vereniging Groninger Dorpen, de woningbouwcorporaties, LTO, de industrie in
de Eemsdelta, NMF, MKB. Dit wordt voortgezet in de Maatschappelijke Stuurgroep ad interim.
Tevens is in de loop van het jaar met tal van organisaties en politici gesproken, waaronder de
dossierhouders gaswinning van de Tweede Kamer fracties, Gedeputeerde Staten van Groningen, de
Commissaris van de Koning van Groningen, burgemeester gemeente Loppersum, Vereniging Eigen
Huis, Samenwerking Mijnbouwschade (SMS) waarin de GBB is vertegenwoordigd, het Gasberaad,
Commissie Bodemdaling, de kwartiermaker van de NCG, de Waddenvereniging, Milieudefensie, de
Natuur- en Milieufederatie, de oud directeur van het SodM, Geonovum, directeur KNMI, Commissie
Meijdam.
Op 16 januari bezoekt de vaste Kamercommissie van EZ Groningen en in dat kader ook de Dialoogtafel.
Voorafgaand aan het gasdebat is er op 28 januari een hoorzitting. Daarin wordt door Tweede
Kamerleden met belanghebbenden gesproken. Voor de Groninger Bodem Beweging wordt Lambert de
Bont hier gehoord.
Op 15 december komt minister Henk Kamp, samen met de directeur van het SodM, Harry van der
Meijden, zijn nieuwe gaswinning'besluit' van 18 december ‘toelichten’ in de Maatschappelijke
Stuurgroep ad interim. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State.
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Lijst van opgekochte en gesloopte woningen
De GBB begint in oktober 2015 met het aanleggen van een lijst van gekochte, ontruimde en gesloopte
panden. Bij het kadaster worden gegevens opgevraagd.
Bijwonen van bijeenkomsten/ presentaties
Er is een aantal presentaties gegeven van de zienswijze van de GBB, veelal op uitnodiging van
organisatoren als Dorpsbelangenverenigingen en gemeenten.
In de categorie diverse activiteiten zijn verder te noemen
• Gastcolleges op de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen
• Deelname in Meet & Monitoringscommissie
• Diverse publicaties in landelijke en regionale kranten
• Diverse optredens voor landelijk en regionale media (radio en tv)
• Etc.
Juridische aanpak
Beroep bij de Raad van State
Voorafgaand aan het gaswinningsbesluit van minister Henk Kamp begin 2015, had de GBB, tezamen
met de Waddenvereniging, Milieudefensie, de NMF en een groot aantal leden van de GBB een
zienswijze ingediend. Uit het besluit van Kamp begin 2015 en later het gewijzigde besluit in eind juni
bleek dat de minister zich weinig aantrok van de argumenten van de GBB om de gaswinning vergaand
te verlagen. Vandaar dat beroep bij de Raad van State wordt aangetekend. Dit gebeurt met
ondersteuning van advocaat Jewan de Goede. Ook in deze procedure trekt de GBB samen op met de
Waddenvereniging, het NMF en Milieudefensie. Bij het beroep doen ook een 20 tal GBB leden mee, die
hiervoor een beroep doen op hun rechtsbijstandsverzekering. Het resultaat van dit beroep en de
beroepen van andere partijen, is succesvol: het besluit van de minister wordt vernietigd en door
middel van een voorlopige voorziening wordt de gasproductie gemaximeerd tot 27 miljard kuub per
jaar.
WOB verzoek
Reeds in 2014 heeft de GBB met een beroep op de WOB documenten bij het ministerie van EZ
opgevraagd die meer licht moesten werpen op de besluitvorming binnen het ministerie. Wat wij aan
informatie kregen stelde erg teleur, vandaar dat wij bezwaar aantekenden en in beroep gingen bij de
rechtbank. Deze stelt de GBB op 9 juli in het gelijk. Daarna heeft het ministerie nog een aantal
aanvullende documenten opgestuurd. Dit leverde nauwelijks extra informatie op.
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Aangifte tegen de NAM
De GBB meent dat de NAM de veiligheid van de bewoners in het gaswinningsgebied willens en wetens
bedreigt door op een onverantwoord risicovolle wijze gas te winnen. De NAM maakt zich daarmee bij
voortduring schuldig aan strafbare feiten, waaronder het opzettelijk vernielen van gebouwen waardoor
levensgevaar te duchten is. De gewraakte handelswijze van de NAM leidt tot een situatie waarin een
aantal in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) verzekerde mensenrechten wordt
geschonden. Deze schending maakt strafrechtelijk optreden noodzakelijk: De strafrechter mag zich in
deze kwestie niet afzijdig houden.
Op 11 september doet advocaat Spong namens de GBB aangifte tegen de NAM. Op 9 december meldt
de officier van justitie dat zij de NAM niet zal gaan vervolgen. Daarop start de GBB een artikel 12
procedure bij het gerechtshof om het vervolgen van de NAM door het Openbaar Ministerie af te
dwingen. De aangifte van advocaat Spong is te vinden
op: http://www.spong.nl/actueel/11-09-2-15_aangiftetegennam. Nog een aanrader!

Jaarrekening 2015
Staat van baten en lasten 2015
Baten
Contributies
Giften en donaties
Subsidie gemeente Loppersum
Bijdragen organisaties
Overige baten

realisatie
30.930
6.552
12.950
32.550
115

begroting
26.600
5.000
12.950
10.000
500
83.097

Lasten
Communicatie
ICT
Juridische kosten
Organisatiekosten
Overige kosten

Batig saldo

8.234
6.175
28.521
6.990
0

55.050
8.000
5.000
8.000
7.500
0

49.920

28.500

33.177

26.550
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Balans per 31-12-2015
Activa
Liquide middelen
Overige activa

52.332
3.125
55.457

Passiva
Eigen vermogen 31-12-2014
Saldo boekjaar
Eigen vermogen 31-12-2015
Overige passiva

12.983
33.177
46.160
9.296
55.457

Overige gegevens
De kantoorhuisvesting wordt door de gemeente Loppersum gefinancierd.
Van 8 december 2014 tot 7 december 2015 is Brenda Harsveld voor 16 uur werkzaam als
medewerker communicatie en beleid. De salarislasten worden gedragen door de Dialoogtafel.
De kascommissie 2015 bestaat uit Bram van Dam, Lucy Goslinga, Martin Ettema en Annemarie de Haan.
De kascommissie heeft de jaarrekening gecontroleerd.
Aantal leden 31-12-2014
Aantal leden 31-12-2015

2439
3112

Zojuist verschenen
De Gaskolonie
Het boek met de ondertitel “Van nationale bodemschat tot Groningse tragedie.
Margriet Brandsma, Heleen Ekker, Reinalda Start.
Uitgeverij Passage, 2016, ISBN 97890 5452 321 5 / NUR 901
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Naar een nieuw winningsbesluit 2016-2017
Winningsplan
Op 1 april 2016 heeft NAM zijn winningsplan aangeboden aan het kabinet. Henk Kamp moet de NAM
toestemming geven, in de vorm van een gaswinningsbesluit. Henk Kamp doet dat nadat hij advies heeft
gekregen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), TCBB en de Mijnraad. Nieuw in de procedure is dat ook
advies is gevraagd aan de Provincie Groningen, de Veiligheidsregio, de 12 gemeenten en de 2 waterschappen in
het aardbevingsgebied. In de afgelopen weken hebben dezen hun advies uitgebracht. Derwin Schorren heeft
tweemaal ingesproken bij de provincie. Zie onder meer: http://www.groninger-bodembeweging.nl/images/pdf/bjilage2-GBB-inspreekreactie-cieRNL130516.pdf.
Vele leden van de GBB hebben ingesproken bij de vergaderingen van hun gemeenteraad.
Lees hier bijvoorbeeld de tekst van Martin Ettema in Loppersum: http://www.groninger-bodembeweging.nl/images/pdf/InspreektekstMartinEttemaRaadsvergaderingLoppersum30mei2016.pdf

Ontwerp-winningsbesluit
Naar verwachting stelt het kabinet rond 1 juli 2016 het Ontwerp-winningsbesluit vast. Belanghebbenden hebben
daarna zes weken om hun “zienswijze” daarop in te dienen. Naar verwachting gaat de GBB opnieuw een
zienswijze indienen, waarschijnlijk met dezelfde organisaties als bij het vorige winningsbesluit in 2015:
Milieudefensie, Waddenvereniging en NMF. Destijds werd de zienswijze ook ondertekend door honderden leden
van de GBB. In de nieuwsbrief van juli zullen we nader hierop ingaan, en ook aangeven hoe leden van de GBB
deze zienswijze mede kunnen ondertekenen. Juridisch is het indienen of mede-ondertekenen van een zienswijze
van belang, omdat alleen degenen met een zienswijze het recht hebben in beroep te gaan.

Winningsbesluit
Naar verwachting wordt daarna rond 1 oktober 2016 het Winningsbesluit vastgesteld. Beroep daartegen is
mogelijk bij de Raad van State. Het beroep moet ingediend zijn binnen zes weken.

Tekst Kees Stip, 1991, vormgeving door marginale drukker Elze ter Harkel, uit de collectie Henk van Zon.
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NAM bemoei je niet met de schadeafhandeling!
De zaak Sijbrand Nijhoff toont het onvermogen van de NAM weer eens aan.
Bekijk de reportage van Brandpunt (7 juni) over Sijbrand Nijhoff en huiver
http://brandpunt.kro-ncrv.nl/brandpunt/broadcasts/segment/861/
Maar realiseer je ook, dat dit niet een uitschieter is. Nogmaals wordt aangetoond, dat een werkelijk
onafhankelijke proces van schade afhandeling door een niet aan de NAM gelieerde partij noodzaak is.
De GBB heeft nooit enige instemming laten blijken met het proces van schade afhandeling door de
NAM en/of CVW. Integendeel! Steeds weer is benadrukt dat een volledig onafhankelijke schade
afhandeling noodzakelijk is. De GBB is commentaar gevraagd op het aardbevingshandboek. Waarop
een vernietigende reactie is gegeven. Vervolgens is door de NAM hier niets mee gedaan. Niet
verwonderlijk, dat is immers het bekende patroon.

Het is onverdraaglijk en onacceptabel dat de slager zijn eigen vlees mag keuren, en de NAM/CVW dus
zelf mag bepalen wat wel of niet de schade is die vergoed gaat worden. Dat geldt voor de
schadeafhandeling door de NAM alsook voor het Centrum Veilig Wonen: de kloon van de NAM.
Indien de systeemfout: de schadeveroorzaker NAM blijft direct en/of indirect bepalen hoe het
schade-afhandelingsproces verloopt, niet wordt gecorrigeerd dan zullen deze gevallen zich blijven
voordoen. Bij het schadeherstel alsook bij de verstervingsoperatie die er komende is.
De situatie van Sijbrand Nijhoff is immers niet uniek, maar daarentegen tekenend voor de gekte van
wat hier nog steeds gaande is.
De NAM is de dictator in dit gebied. Het CVW en de NCG dansen naar de pijpen van de NAM. En de
burger die niet wil dansen naar de pijpen van de CVW en NCG, rookt een zware pijp.
Met dank aan de Nederlandse Staat die dit toestaat.
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Open brief aan de volksvertegenwoordigers
Slochteren, 29 mei 2016
Brandbrief aardgaswinning Groningen en gedrag Centrum Veilig Wonen
Geachte volksvertegenwoordiger,
Help het Groningse volk. De situatie is onhoudbaar. Driekwart van de schades ten gevolge van
aardbevingen worden sinds juli 2015 niet meer erkend en vergoed, we worden geweigerd voor
rechtsbijstandverzekeringen en we hebben vaak niet het geld om een advocaat in te huren, we worden
voorgelogen door het ‘Centrum Veilig Wonen’ dat doelbewust propaganda lanceert om ons als
bewoners weg te zetten als leugenaars en profiteurs, we worden opgelicht door de Shell en onze eigen
minister en we voelen ons niet meer veilig.
Tot 4 jaar geleden had ik nog nooit een aardbeving mee gemaakt. Aardbevingen waren iets voor verre
landen. In Nederland kan mij dat niet overkomen dacht ik. Dit veranderde in 2012 toen extreme
krachten uit de bodem mijn huis deden schudden. Het was een beving van 2.1 op de schaal van Richter.
Dat lijkt een kleine beving maar in Nederland ontstaan de bevingen op 3 km diepte en niet op 30 km
diepte waardoor de schaal van Richter niet zo veel zegt. Een 2.1 heeft een enorme impact op de zachte
ondergrond in Noord-Nederland. Vanaf die dag in 2012 is ons leven nooit meer hetzelfde geweest.
Onbezorgd wonen en leven is voorbij. Mijn huis is niet meer mijn veilige schuilplaats. Ondertussen
hebben velen grotere en kleinere oerkrachten dan de 2.1 door aardgaswinning ons leven op de kop
gezet. Ik moet vreemde mensen in mijn huis toelaten om de schade te bekijken. In het begin kregen we
van deze mensen nog wel eens schade vergoed maar ondertussen behandelen ze ons respectloos en
worden onze schades meestal niet meer erkend en vergoed. Deze mensen worden gestuurd door een
organisatie met de misleidende naam ‘Centrum Veilig Wonen’. Deze organisatie heeft een liefelijke
naam maar heeft helemaal niet het doel bewoners te helpen of veiligheid te bieden.
De vertegenwoordigers van ‘Centrum Veilig Wonen’ liegen en bedriegen en durven zichzelf ‘expert’ te
noemen. Ze vertellen je tijdens het bezoek dat ze de schade zullen vergoeden maar als ik twee
maanden later het rapport krijg doen ze de meeste schades af als ‘zettingschade’ door werking van het
huis. Mijn huis bestaat al sinds 1908 en is allang uitgewerkt en was in perfecte staat tot 4 jaar geleden.
Je moet na dit langdurige eerste oordeel vervolgens een contra-expertise aanvragen bij datzelfde
bedrieglijke ‘Centrum Veilig Wonen’. Deze contra-expertise wordt verondersteld ‘onafhankelijk’ te zijn.
Helaas zijn de contra-experts dat niet. Het ‘Centrum Veilig Wonen’ erkent alleen contra-experts die
keuren volgens Shell-normen en bang zijn hun hoge beloning te verliezen voor de contra-expertises als
zij onafhankelijk hun mening geven.
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Gelukkig niet allemaal maar een groot aantal gooit het snel op een akkoordje met de ‘expert’ van
‘Centrum Veilig Wonen’ waarna je, als je geluk hebt, nog een fooi voor al je schades krijgt. Je mag dan
vervolgens niet zelf bepalen hoe je het wilt laten repareren. Dat doen zij, en dat is meestal niet gunstig.
Voor dit akkoordje is deze niet onafhankelijke contra-expert gemachtigd door een constructie bedacht
door ‘Centrum Veilig Wonen’. Ik heb echter nog geluk. Er zijn veel mensen om mij heen die uit hun
woning zijn gezet omdat hun woning onveilig is verklaard. Ze kunnen vaak door de niet gerepareerde
cumulatieve schade van de bevingen niet meer in hun thuisplek wonen. Verschrikkelijk genoeg moeten
deze mensen ondanks de uitzetting wel de hypotheek doorbetalen. Veel van deze mensen hebben
dankszij de Shell en het ‘Centrum Veilig Wonen’ psychische klachten en sommige mensen kunnen zelfs
niet meer werken.
Als ik het niet zelf had meegemaakt had ik niet geloofd maar dit gebeurt anno 2016 in Nederland.
Ondertussen is de directeur van ‘Centrum Veilig Wonen’ Peter Kruyt met een respectloze
propagandacampagne begonnen tegen de bewoners waarin hij ons neerzet als aanstellers en
profiteurs. Hij is te vinden op zowel sociale media als reguliere media. Ik vraag mij af wat met deze man
gebeurd is dat hij in staat is om dit hardwerkende slachtoffers aan te doen in ruil voor een salaris.
Drievierde van de schademeldingen, die je echt niet voor je plezier meldt, is sinds juli 2015 afgewezen.
De rechter heeft omgekeerde bewijslast bevolen. Wij hebben hier nog niets van gemerkt. Recent kwam
in het nieuws dat minister Kamp een wetswijziging gaat indienen dat deze omgekeerde bewijslast gaat
gelden voor alleen Loppersum en omgeving. Heel toevallig is dit het gebied waar nu nauwelijks nog gas
wordt gewonnen. Hij wil voorkomen dat het geldt voor gebieden waar nu de grootste bevingen en
verzakkingen zijn. Ze pompen nu op volle toeren in ander kwetsbaar gebied. Heel veel wordt nu
gehaald in een dorp naast ons, Froombosch, een gebied met dezelfde kwetsbare bodemstructuur als
Loppersum. Daar wil de minister de bewijslast niet omkeren. Wij voelen ons bedrogen door onze eigen
minister. Hij doet wat de Shell hem opdraagt. Wat hij vertelt in de Kamer klopt simpelweg niet maar we
zijn machteloos. Aangiftes tegen minister Kamp worden niet meer opgenomen. Ik heb drie kinderen en
wil hun leven niet in gevaar brengen. Wij zouden ons mooie huis willen verkopen en naar een minder
stressvolle omgeving willen verhuizen. Echter niemand wil hier een huis kopen. Daarom hebben wij
maar een poging gedaan om ons huis veiliger te maken. Als vader wil je niet dat je huis instort bij de
volgende beving. Het Centrum Veilig Wonen geeft echter niet thuis. Er moet eerst onderzoek worden
gedaan hoe een huis aardbevingsbestendig gemaakt kan worden. Veel onderzoek en vooral langdurig
onderzoek is volgens hen nodig. Waarom heten jullie dan ‘Centrum Veilig Wonen’ heb ik hen gevraagd?
Vanzelfsprekend heb ik nooit antwoord gekregen. Ik heb zelf maar een constructie laten plaatsen die
aardbevingsbestendig is. De eerste de beste constructeur die ik belde wist mij goed te adviseren hoe
zo’n aardbevingsbestendige constructie moest worden aangebracht. Hij vertelde mij dat er veel kennis
over is omdat er veel aardbevingsgebieden zijn in de wereld. Hij hielp mij zonder langdurig onderzoek.
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Ik ben kapitaalkrachtig genoeg en kan gelukkig mijn kinderen deze veiligheid bieden maar vele
duizenden bewoners om mij heen kunnen dat niet. Tegen beter weten in hoop ik dat de staat de Shell
ooit zal dwingen mij deze aanpassing in mijn huis te vergoeden.
Vele Groningers proberen een rechtsbijstand af te sluiten om een rechtszaak tegen het ‘Centrum Veilig
Wonen’ te beginnen om hun schade vergoed te krijgen. Ze worden echter massaal geweigerd. Ze
krijgen van de verzekeraars te horen dat je je alleen kunt verzekeren tegen niet voorspelbare
rechtszaken. ‘Problemen met het Centrum Veilig Wonen en de NAM zijn voorspelbaar’ is het verweer.
De meeste bewoners hebben niet het geld om zelf een advocaat in te huren die het kan opnemen
tegen de geslepen advocaten van ‘Centrum Veilig Wonen’, gesteund door de Shell. Ze blijven met de
schades en veel verdriet zitten en kampen dagelijks met gevoel van machteloosheid en staan met de
rug tegen de muur. Inmiddels is het juni 2016, vier jaar na de eerste beving. Ik verlang terug naar mijn
oude leven en zou zo graag weer vertrouwen hebben in de Nederlandse rechtsstaat. Ik weet nog hoe
normaal het is dat de grond onder je voeten niet elk moment kan trillen en hoe het voelt om te denken
dat de Nederlandse staat de veiligheid van mij en mijn gezin garandeert. Ik wil weer leven zonder angst
en stress. Ik wil mijn gewone, Nederlandse leven terug. Help ons, de tweede kamer heeft nog te weinig
voor Groningen gedaan. Het is allemaal niet zo lastig. Een eerste stap is het misleidende ‘Centrum Veilig
Wonen’ opheffen en vervangen door een onafhankelijk instituut met respect voor mensen en dat onze
schades vergoedt. Breng mensen als Peter Kruyt en Henk Kamp voor een rechter. Het liefst na een
parlementaire enquête zodat we hopelijk ook lering kunnen trekken uit de gebeurtenissen en deze
verschrikkingen in de toekomst kunnen voorkomen. Maak een fonds dat de bewoners de mogelijkheid
geeft zich te weren middels de rechtsgang.
Geef de Shell niet langer inspraak in de schade afhandeling en reduceer de gaswinning tot een leefbaar
niveau.
Tot 4 jaar geleden had ik nog nooit ervaren hoe het voelt om opgelicht te worden, je slachtoffer te
voelen en onderdeel te zijn van een lastercampagne van door de overheid gesteunde organisaties.
Dit alles was iets voor verre landen zoals bananenrepublieken.
In Nederland kan mij dat niet overkomen dacht ik. Dit veranderde in 2012 samen met de aardbevingen.
Ik en 190.000 Groningers hopen op uw steun!
Paul de Vos
Slochteren
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Stut-en-Steun
voor onafhankelijke hulp bij mijnbouwschade

Er is sinds 26 mei een nieuw loket voor de inwoners van het gaswinningsgebied in Groningen, Stut-en-Steun.
Voor het eerst een volstrekt onafhankelijk loket met maar één enkele doelstelling: hulp en ondersteuning bieden
aan een ieder die te maken heeft met de schadelijke gevolgen van de mijnbouwactiviteiten in de provincie
Groningen. Deze hulp en ondersteuning bestaat onder meer uit het informeren, begeleiden en doorverwijzen
van een ieder die vragen heeft over schademelding, schadeafhandeling, veilig maken, bouwkundig versterken en
regelgevingen.
De medewerkers van Stut-en-Steun beantwoorden uw vragen, denken met u mee, bieden een luisterend oor, en
kunnen u waar nodig begeleiden en terzijde staan in uw contacten met de instanties. Dus met de NAM, CVW,
NCG of TCBB. Maar ook met de overige instanties waar Groningers mee te maken kunnen krijgen, zoals de
Onafhankelijke Raadsman, gemeenten, Maatschappelijk werk, GGD Groningen, Commissie Bijzondere Situaties,
SNN, Groninger Bodem Beweging, Groninger Gasberaad et cetera.
De medewerkers functioneren met name als 'buddy' in het hele proces.

Iedere inwoner kan er terecht. Gratis. Vragen, opmerkingen, hulp nodig?
Bel of mail Stut-en-Steun! Ook is op afspraak een persoonlijk gesprek mogelijk.
Stut-en-Steun is onafhankelijk. De maatschappelijke organisaties verenigd in het Groninger Gasberaad en de
Groninger Bodem Beweging borgen de onafhankelijkheid van dit steunpunt. Zij hebben hiervoor gezamenlijk een
aparte stichting opgericht, de Stichting Onafhankelijk Bewonerssteunpunt Mijnbouwschade. De komst van het
steunpunt is onderdeel van het meerjarenprogramma van de NCG, de NCG subsidieert de stichting.
Stut-en-Steun
Spoorbaan 1
9901 DD Appingedam
050 - 2112044
info@stutensteun.nl
www.stutensteun.nl
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Op de agenda
Coalitie Gasverzet Groningen
Op 7 juni geboren. Actiegroepen van verschillende pluimage bundelen hun krachten voor een
gemeenschappelijk doel: verzet tegen de aardgaswinning en de negatieve gevolgen daarvan in
Groningen. Diverse acties zijn in voorbereiding. Houdt de berichtgeving in de gaten!
Groningen Fossielvrij, 18 juni
Een groot aantal organisaties, waaronder Greenpeace en Milieudefensie organiseren op 18 juni de
manifestatie Groningen fossielvrij! Kolencentrale dicht!
Een demonstratieve loop (waarbij rood de leidende kleur is) is op 18 juni, 11.30 uur tot 13.00 uur,
Provinciehuis Groningen. Meer informatie: https://www.facebook.com/events/1720948748159319/
Tour de Natur, 24 juli
De Tour de Natur is een meerdaagse fietstocht, om aandacht te vragen voor het milieu, die jaarlijks vanuit
Duitsland georganiseerd wordt. Dit jaar is de start in Groningen. De eerste etappe, 24 juli, GroningenWinschoten, voert door het gaswinningsgebied. Een schitterend gebied, en een unieke gelegenheid om mee te
fietsen! Vertrek 10.00 uur vanaf de Grote Markt.
Voor meer informatie, zie http://www.tourdenatur.net/nl.
De organisatie is nog op zoek naar gediplomeerde verkeersregelaars!
Reacties graag naar groningen@tourdenatur.net, of 06 4606 7292

Contact GBB
Mailcontact heeft de voorkeur. Het e-mailadres is: contact@groninger-bodem-beweging.nl
Leden kunnen ook telefonisch contact opnemen:
op maandag van 14:00 tot 16:00 en
op dinsdag van 19.30 tot 21.30
op telefoonnummer 06 2161 5080.
Indien gewenst is het dan ook mogelijk om een afspraak te maken voor een uitgebreider gesprek op het kantoor
van de Groninger Bodem Beweging.
Het kantoor- en postadres is Stationslaan 8, 9919 AB Loppersum.
NB De pers kan bellen naar 06-17 26 82 47. Bij voorkeur tijdens kantoortijden.
NB Voor individuele hulp en ondersteuning rond schade, versteviging en regelingen is er Stut-en-Steun,
Spoorbaan 1, 9901 DD Appingedam, info@stutensteun.nl, 050 211 2044.

