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Voorwoord
Van de voorzitter
Beste leden,
“Zag je dat? Daar vloog alweer en dag voorbij…” herinner ik mij als citaat uit een reeks luchtige
diepgang kaartjes. Dat ‘vliegen’ geldt natuurlijk ook voor de jaren. Voor je het weet cirkelt onze aarde,
dat vehikel waarop wij ons door het heelal bewegen, weer een rondje om onze ster, onze zon.
Zelfs voor de GBB kunnen we nu de jaren gaan tellen. Op 6 november 2009 startte de GBB bescheiden
om bewoners te verenigen die direct of indirect schade ondervinden van de gaswinning. Anno 2017 is
de GBB uitgegroeid tot een van de grootste verenigingen van Groningen. Nu met als doel om al die
bewoners te vertegenwoordigen die hier weer daadwerkelijk veilig (vrij van de gevolgen van de
gaswinning) en met een positief toekomstperspectief willen wonen en leven.
Ik wil hier het grote aantal vrijwilligers van de GBB enorm bedanken voor hun inzet die de gestage groei
en invloed van onze vereniging mogelijk maakt. Dit door hun bemoeienis op een van de vele terreinen
waarop de GBB haar inzet toont: van de structurele input op de sociale media (twitter, facebook etc.),
tot eigen artikelen in regionale en landelijke dagbladen. Van ondersteuning bij allerlei juridische zaken
tot het daadwerkelijk maken van een periodiek uitkomende GBB krant. Ik dank de mensen die acties
leidden of ondersteunden, die GBB nieuwsbrieven samenstellen, individuele leden met vragen te
woord stonden, etc. Ik dank die mensen die ‘van buiten’ komen om hun onafhankelijke deskundigheid
en expertise aan te bieden, omdat ook zij zich bewust zijn van de enorme impact van de ramp in slow
motion die hier nu gaande is.
Speciaal dank ik onze GBB oprichter Jelle van der Knoop voor zijn niet aflatende inzet vanaf 2009. Dat
hij even een pauze neemt in de vorm van een welverdiende sabbatical (als voorzitter) zal niemand
verbazen. Het waren zeven tropenjaren…
Het jaar 2017 is nu een feit. Vier-en-een-half jaar naar de beving bij Huizinge, Twee-en-een half jaar na
de beving bij Ten Boer, die de Stad ook op har grondvesten deed beven.
De belangen zijn groot. Dat mag duidelijk zijn. Wat is het hoofdbelang van ons Groningers? Eigenlijk is
dat simpel te verwoorden: geen bevingen meer die schade veroorzaken, zodat we hier weer schadevrij
en daadwerkelijk veilig kunnen wonen. Zo kunnen wij onszelf en anderen vertellen dat het weer fijn
wonen, werken en leven in ons Groningen: Stad en Ommelanden.
Wij strijden ervoor om dit te bereiken vóórdat de regionale ramp in slow motion de status van acute
nationale ramp gaat krijgen bij een grote aardbeving. Wij willen niet op ons geweten hebben dat we
daar wat aan hadden kunnen doen. Dat het echt menens is dat blijkt wel uit de onderzoeken naar het
versterken van woningen. Alles moet versterkt! Maar wel gewoon door blijven pompen….
Nee dus! Wij strijden door. Strijd, ook in 2017, weer met ons mee!
Hartelijke groet,
Derwin Schorren, voorzitter ad interim
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Elk jaar houdt de directeur van de NAM een Nieuwjaarstoespraak vol van beloften en over het beeld van de NAM over de
‘realiteit’ in dit gebied. Een alternatieve Nieuwjaarstoespraak van de NAM-directeur met een terugblik hoe het in 2016 ook is
gegaan, is onderstaande rede. Gemaakt vanuit de GBB op basis van vele signalen van de schadelijders over hoe zij de
werkelijkheid ervaren, en over de rol van, en het vertrouwen in de NAM.

Nieuwjaarstoespraak Gerard Schotman NAM
De GBB heeft vernomen dat de NAM vanwege minder winst geen nieuwsjaarsreceptie houdt. Het is
ons echter nog niet bevestigd. De nieuwjaarsrede 2017 van de heer Schotman, directeur NAM, is
echter gelekt naar de Groninger Bodem Beweging. De GBB heeft de Nieuwsjaarsrede
gevisualiseerd, zie hier https://www.youtube.com/watch?v=7VMaf8_iwf4&feature=youtu.be
Beste NAM-medewerkers,
Ook nu mag ik weer, als directeur van de NAM, een Nieuwjaarsrede voor u en de Groningers houden.
Ook dit jaar willen we niet met deze traditie breken. Maar gezien de relatief matige financiële resultaten van
onze firma, en ook van onze moederfirma Shell, moeten we de Nieuwjaarsrede en receptie anders doen dan
andere jaren. Er is geen receptie maar wel mijn digitale Nieuwjaarsrede. Het is niet dat we armlastig zijn of
worden, maar vanwege de beeldvorming is het beter om het heel eenvoudig te doen dit jaar. Ook u weet toch,
dat de NAM hard moet werken om de juiste beeldvorming van de NAM in stand te houden.
Gelukkig kan ik u daarover enige successen melden van 2016.
Natuurlijk heeft u gehoord, dat er kritiek is op de NAM vanwege de grote
mate van bureaucratie.
Gelukkig hebben we het in de publiciteit kunnen afkloppen op 30%
bureaucratie. Door enig gegoochel met de cijfers kwamen we daar snel op.
Voor elk bedrijf zou dat overigens een gigantische overhead zijn. Maar wij als
NAM kwamen er weer mooi mee weg! Ik kan u wel zeggen: ‘Ik was er zelf
verbaasd over’.
Natuurlijk doen we niets aan het verminderen van de bureaucratie! Nergens
voor nodig. Ook u weet, dat we de gigantische kosten van de bureaucratie in
mindering brengen op de winstafdracht aan de Staat der Nederlanden. Ja,
zeg …We zijn gekke Gerard niet om dit na te laten. Natuurlijk niet. Het gaat
gewoon door zoals het was! Want bureaucratie is een machtsmiddel in onze
handen. Een hulpmiddel bij het murw maken van de schadelijders. En u
begrijpt, dat laten we ons niet ontnemen. Dus blijft het bij het oude.
Maar we moeten wel proberen om iets anders te doen. Iets waaraan wij als
organisatie niet gewend zijn en ook niet aan willen wennen. Wij zijn namelijk
dringend geadviseerd om echt te luisteren naar de schadelijders. En hen zelfs
ook de gelegenheid van het ‘woord’ te bieden. En dit zou moeten gelden
voor elke NAM’mer.
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Waaronder ik overigens ook onze loopjongens van het CVW reken. Vanzelfsprekend, beste medewerkers, leidt
dit beslist niet tot inspraak. Laat staan dit zal leiden tot enige medezeggenschap! Daar kunnen wij als NAM en als
de schadeveroorzaker natuurlijk niet aan beginnen.
Natuurlijk weet ik, als directeur van de NAM, als geen ander, dat dit sociaal gezien gevolgen voor u heeft.
Immers, de onredelijkheid en onbillijkheid van het weigeren van enige medezeggenschap door de NAM is
natuurlijk elke schadelijder volledig duidelijk. En die schadelijder kan uw buurman zijn, of uw familie, of
misschien bent u zelf wel schadelijder. Maar eerlijk gezegd, neem ik aan dat er nog weinig NAM’mers in het
bevingsgebied zullen wonen. U bent toch wel zo wijs geweest om tijdig te verhuizen, naar ik aanneem?
Helaas heb ik wel moeten vernemen, dat u op verjaardagsfeestjes wordt aangesproken over het onredelijke en
onbillijke handelen van de NAM. Daarvoor vanzelfsprekend mijn oprechte excuses! Hoewel het geheel natuurlijk
volkomen misplaatst is. Maar, u moet daar toch maar mee leren leven! Want het is een ‘Fact of Life’ voor u als
NAM'mer. Zoals de aardbevingen dat nu en in de toekomst ook zijn voor de inwoners van Groningen. Ze moeten
er ook maar mee leren leven! Onze geliefde minister Henk Kamp verwoordde dat als eerste zo fraai met zijn
“Fact of Life” toen hij het over de aardbevingen had.
Wij, als NAM, hebben dat overigens als een vrijbrief ervaren om door te gaan met de gaswinning op dezelfde
wijze zoals we tot nu toe doen. En we gaan natuurlijk ook gewoon door! Ook al worden alle huizen bunkers om
er levend uit te kunnen komen, dan nog gaan we door! Dat is immers niet ons probleem als gasboer. Wij
pompen door zolang we genoeg winst maken! Immers, de winst daar gaat het om! Onze aandeelhouders, dat is
onze primaire zorg en daar zorgen wij als NAM goed voor! Daarop kan de Groninger nu eens wel op rekenen!
Vertel dit gerust op verjaardagsfeestjes en partijen. U, als NAM’mer, heeft immers daarbij een eigen
verantwoordelijkheid naar uw werkgever en onze aandeelhouders. Wij zijn, die we zijn! Een door geld
gedreven firma. Van ‘vertrouwen in de NAM’ kunnen we beslist geen winst uitkeren. Dat zal toch ook de
verjaardagsvisite begrijpen.
Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we gerust met enige trots constateren, dat we ook het afgelopen jaar
er weer in geslaagd zijn om ons slechte imago op peil te houden. En dat we succesvol vòòrkomen hebben, dat
het vertrouwen van de Groningers in de NAM kon toenemen. Het afgelopen jaar begon immers spetterend. Ons
rapport in het voorjaar waarin stond dat er slechts 100 huizen verstevigd zouden moeten worden, sloeg in als
een beving euu uhh …..als een bom, bedoel ik natuurlijk. Natuurlijk wist ook ik, dat dit berustte op een
statistische berekening. En elk normaal bedrijf zou dit nooit zo naar buiten gebracht hebben.

bron van onze energie
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Maar wij, wij NAMmers, voeren een ‘War by Propaganda’. En die slechts 100 huizen bekte wel lekker. En blijft
ook fijn hangen in de publiciteit. Of het nu wel of niet waar is, dat maakt daarbij niet uit. Die propagandaslag was
en is voor ons! Mede dankzij de inzet van u, beste medewerkers, is dat ons gelukt. Die zege straalt dus ook op u
af.
Misschien ook iets voor u om op een verjaardagsvisite naar voren te brengen?
Daarna hebben wij als NAM samen met onze loopjongen, het CVW, de hele boel opgeschud door een zee aan Cschades te creëren. Natuurlijk genereerde het een hoop bureaucratie en gedoe. Maar het was het wel waard.
Immers, in ‘the War by Propaganda’ is alles geoorloofd. We zijn in dat kader er goed in geslaagd om vele
duizenden schadelijders op de kast te jagen. Als dank hebben we het CVW een bonus van 2 miljoen toegekend.
Er zijn mensen, die vinden dat dit Judasgeld of tewel bloedgeld is. Wij zien dat niet zo.Het is hoogstens moreel
laakbaar handelen. Maar daarbij bent u wel iets van ons gewend. Al met al, ook weer een succesvolle actie om
onze populariteit en betrouwbaarheid op een laag peil te houden.
Misschien kunt u dit ook ter sprake brengen op een verjaardagsvisite?
Vervolgens heeft uw NAM een winningsplan uitgebracht waarop het Staatstoezicht op de Mijnen scherpe kritiek
zegt te hebben. Maar, dat gaat ons inziens vooral over datgene wat we niet gedaan zouden hebben. Men wil nog
extra rapportjes van ons, en zoals u allen weet, zijn we daarin heel bedreven.
Uw NAM heeft het afgelopen jaar natuurlijk weer ingezet om maximaal gas te winnen. Of het wel of niet goed
onderbouwd is, doet er niet zo toe. Het is allemaal een kwestie van loven en bieden. Natuurlijk wist ik, dat we de
door ons voorgestelde maximale gaswinning niet zouden binnenhalen. Maar wat blijft hangen, dat is: ‘de NAM
heeft niet alles gekregen’. En daar gaat het om in the ‘War of Propaganda’.
Tegelijkertijd hebben wij onze geliefde minister Kamp en het Staattoezicht op de Mijnen ook de gelegenheid
geboden om een puntje te scoren. Door te hoog in te zetten, konden zij makkelijk er 3 miljard kuub afsnoepen.
In de ‘War of Propaganda’ blijft ook dit in Nederland hangen en publicitair is dat door onze afdeling Propaganda,
pardon ik bedoel Public Relations, goed bedacht.
U kunt dit beslist als een succes op een verjaardagsfeestje naar voren brengen!

bron van onze energie
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We moeten natuurlijk ook niet vergeten te melden, dat wij, de NAM, er weer in geslaagd zijn om eenzijdig een
schadeprotocol vast te stellen. Ondanks gepiep van belangenbehartigers en de Nationaal Coördinator Groningen
is ons dat toch weer mooi gelukt. Natuurlijk hebben we wel opvallend vermeld: dat anderen er ook naar gekeken
hebben. Wat beslist niet geleid heeft tot inspraak of enige medezeggenschap in het geheel. Natuurlijk niet! Maar
we hebben het wel zo naar buiten gebracht. Weer een gewonnen slag in ‘the War of Propaganda’.
Ook iets voor een verjaardagsfeestje om in te brengen, lijkt mij.
Onze laatste briljante zet was, om direct toe te geven dat wij als NAM de massale en diep ingrijpende
verstevingsoperatie gaan betalen. Ook dit werd weer geslikt als zoete koek. Want natuurlijk heb ik niet vermeld
wat we allemaal gaan betalen. Dat vechten onze advocaten wel met elke burger per geval uit. En u allen weet, de
NAM-advocaten werkelijk briljant zijn in het afknijpen van de schadelijders bij zaken als verhuiskosten,
schadeposten, vervangingskosten, tuinherstel enzovoort, enzovoort.
Dit alles onder het motto: het mag een kapitaal kosten om de schadelijder een euro minder te compenseren.
Daar horen we dan later in de publiciteit toch niets meer over. Ja, ja… onze juristen zijn echt briljant! Zij leveren
dan ook een substantiële bijdrage om het vertrouwen in de NAM op hetzelfde lage niveau te houden als
voorheen. Mijn complimenten daarvoor.
Samenvattend kunnen we, terugkijkend op 2016, er beslist trots op zijn dat wij, de NAM, erin geslaagd zijn om
weer veel te bereiken. Ik wens u allen hetzelfde grote succes toe in 2017.
En u kunt erop vertrouwen, dat uw directie ook het komende jaar op dezelfde wijze en met gelijke inzet en veel
enthousiasme daarvoor zal ijveren.
En dan wil ik nu, als directeur van de NAM, graag een toost uitbrengen op de gezondheid , het welbevinden en
het geluk van alle Groningers die wonen in het aardbevingsgebied. Ook in 2017 kunnen zij daarbij op de NAM
rekenen, net als in 2016. Proost!!!!!
Op het geluk en welbevinden van de Groningers!
Ik dank u voor uw aandacht.

bron van onze energie

Het auteurschap van deze Nieuwjaarsrede ligt bij de GBB
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Zojuist verschenen
Nationaal Veiligheidsprofiel 2016
De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 12 december het Nationaal Veiligheidsprofiel (NVP) 2016 naar de
Tweede Kamer gezonden. In het NVP 2016 worden de belangrijkste bedreigingen voor Nederland
geïnventariseerd, zoals dijkdoorbraken, terroristische aanslagen en een kernoorlog. Hierin wordt ook rekening
gehouden met een door de NAM veroorzaakte aardbeving met kracht 5 in Groningen – overigens in de categorie
“natuurrampen”. Ter geruststelling aan de Groningers is de kans geclassificeerd als “zeer onwaarschijnlijk”.
Op bladzijde 55 en 56 wordt een worstcase scenario beschreven:
”De aardbeving vindt plaats in het Noorden van Nederland, in het gaswinningsgebied waar de NAM bezig is met
exploitatie van gedeelten van het zuidelijke gedeelte van het Groningenveld. Er ontstaat een krachtige
aardbeving, waarvan het epicentrum op 3 kilometer onder een dorp ligt. Er raken 1100 oudere huizen zwaar
beschadigd, of storten in. De aardbeving veroorzaakt grote scheuren en gaten in Rijksweg N33, waardoor de
bereikbaarheid van het dorp voor hulpdiensten van buitenaf wordt belemmerd. Doordat het spoor eveneens
beschadigd raakt, wordt de aanvoer van hulp(goederen) via deze weg eveneens ernstig beperkt. Als gevolg van
de beving scheuren een aantal water- en gasleidingen op het nabijgelegen industrieterrein en ontstaan er een
aantal branden in daar gevestigde bedrijfspanden. Het aantal gewonden loopt op tot 230, er vallen 105 doden
en de financiële schade is aanzienlijk. De materiele schade bestaat voornamelijk uit de wederopbouw van
gebouwen en lokale infrastructuur.”
Hier het volledige NVP 2016: https://www.nctv.nl/binaries/Nationaal%20Veiligheidsprofiel%202016_tcm31232083.pdf

Gertjan Lankhorst: “Kom uit de slachtofferrol”
Opvallend was het interview met Gertjan Lankhorst, scheidend directeur van GasTerra, in het Dagblad van het
Noorden van 17 december 2016.
Zijn uitsmijter: “Ik hoop dat Groningen na alle ellende door de aardschokken nu in de modus van de veerkracht
komt. We hebben ons de laatste tijd erg geafficheerd als slachtoffer. Dat wordt een selffulfilling prophecy. Ik zou
zeggen: Kom uit de slachtofferrol.” viel bepaald niet bij iedereen in goede aarde.
Gerjan Lankhorst was in een vorig leven jarenlang de DG Energie (Directeur-Generaal Energie) op het Ministerie
van Economische Zaken, de hoogste ambtenaar op het energiegebied. Zijn opmerkingen zijn een goede
illustratie van de minachtende houding van de bestuurlijke elite (Shell/NAM/EZ/Fin) jegens de Groningers.
Ze illustreren ook het volstrekte gebrek aan bereidheid om de eigen verantwoordelijkheid te erkennen dat de
NAM en de Rijksoverheid gezamenlijk en voortdurend, en op massale en systematische schaal, fysieke en
materiële schade toebrengen in Groningen, en – schijnbaar zeer welbewust en opzettelijk – mensen in
levensgevaar brengen. En dit blijkbaar ook willen blijven doen.
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Jaarrekening 2015 CVW
Deze rubriek heet “zojuist verschenen”, maar de jaarrekening 2015 van het CVW is niet “verschenen”. Niet op de
website geplaatst, zo transparant is het CVW niet. Maar wel op 6 december 2016 gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel. Het CVW is een BV, en een BV heeft een deponeringsplicht bij de Kamer van Koophandel.
Voor alle duidelijkheid dus. Het Centrum Veilig Wonen is geen liefdadigheidsinstelling, maar een onderneming,
een Besloten Vennootschap. Een BV heeft winst maken als doelstelling. Het CVW heeft in 2015 ruim 2 miljoen
euro winst gemaakt. De helft daarvan wordt toegevoegd aan het eigen vermogen, de andere helft wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders. De aandeelhouders zijn Arcadis (55%) en CED (45%).
Andere interessante wetenswaardigheden uit de jaarrekening:
- Het CVW ging 5 januari 2015 van start. Er in in 2015 gewerkt met voor de helft, 78 fte, eigen personeel
(waarvan velen eerder werkten bij NAM, Arcadis, Van Wijnen enzovoort), en voor 70 fte inhuur. Te oordelen
naar de balansposten werd er ook flink ingehuurd van Arcadis.
- Het CVW werkt op contractbasis met de NAM. De overeenkomst is geheim.
Na ophef in de pers over de 2 miljoen winst gaf het CVW aan dat het CVW van de NAM volgens de overeenkomst
een opslag krijgt per uur, over het “onderhanden werk” aan schade en versteviging.

SodM
Het SodM heeft de minister van EZ de halfjaarlijkse brief gestuurd over de ontwikkeling van de seismiciteit in
Groningen. Ze rapporteert daarin dat de seismiciteit binnen de grenswaarden van het instemmingsbesluit blijft.
Wel zegt ze de NAM gevraagd te hebben, naar aanleiding van de recente bevingen bij Wirdum en
Oosterwijtwerd “nader onderzoek te doen naar de seismiciteit in het gebied Slochteren, Siddeburen, Wirdum en
Garrelsweer”, inclusief “de relatie tussen seismiciteit en de wijze waarop het gas gewonnen wordt in dit
specifieke gebied”.
Zie: https://www.sodm.nl/documenten/publicaties/2016/12/20/brief-aan-minister-betreft-halfjaarlijkserapportage-ontwikkeling-seismiciteit-in-groningen

Op de agenda
Beef mee! 4 tot en met 8 januari
Beef mee! Een onstuimige familievoorstelling (8+) over wat te doen als de aarde onder je voeten beweegt.
Nog van 4 tot en met 8 januari. Elke dag om 14.30 en 19.30 uur, behalve 8 januari, dan alleen om 14.30 uur.
Entree is 12,50 euro voor volwassenen en 7,50 voor kinderen.
Meer informatie, en kaartjes op http://www.peergroup.nl/projecten/beef-mee/.
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7 januari: Een toekomst zonder NAM
Zaterdag 7 januari 2017 vindt op initiatief van een breed platform aan maatschappelijke organisaties en
politieke partijen een conferentie plaats over het aanpassen van het gasgebouw en het tot 0 afbouwen van de
gaswinning. Tijdens de conferentie getiteld “Een toekomst zonder de NAM?” (10.30-18.00 uur) op het
Provinciehuis in Groningen spreken gerenommeerde Nederlandse en internationale ervaringsdeskundigen en
experts. De conferentie wordt gevolgd door een politiek debat 's avonds in het Groninger Forum (20.00-22.00
uur). Sprekers tijdens de conferentie zijn onder andere hoogleraren Tom Postmes en Herman Broring van de
Rijksuniversiteit Groningen, Bart Crezee van de journalistieke beweging Follow the Money, Daniel Chavez,
onderzoeker bij het Transnational Institute, Milieudefensie-organizer en blogger Peter Kodde, Derwin Schorren
van de Groninger Bodem Beweging en Susan Top van het Groninger Gasberaad.
De conferentie komt tot stand met medewerking van Milieudefensie, de Groninger Bodem Beweging, het
Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling, het Transnational Institute, de Stichting Onderzoek
Multinationale Ondernemingen, de SP, ChristenUnie, GroenLinks en de Partij voor de Dieren.
Informatie en aanmelding: www.eentoekomstzonderdenam.nl. Iedereen is van harte welkom.

Freek de Jonge: Op de bres voor Groningen
Het programma is nog niet volledig bekend, wel de data, van 16 tot en met 20 januari. In ieder geval worden de
kerken van Godlinze, Loppersum, Westernieland en Oldenzijl aangedaan, en op 20 januari is de slotmanifestatie
in De Oosterpoort in Groningen.

De Stille Beving
Documentaire, draait vanaf 29 januari in het Groninger Forum, aan het Hereplein!

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 uur, en
op dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur
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 1726 8247. 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, welkom@stutensteun.nl, 050 211 2044.

