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Voorwoord  
Van de voorzitter 

 
'Never a dull moment'... typeert goed de afgelopen weken voor de GBB.  

Als grote bewonersorganisatie, die werkt met uitsluitend vrijwilligers, is het soms een uitdaging om alle zaken die 

op ons afkomen te verhapstukken. Zeker wanneer bestuursleden, naast hun reguliere, betaalde werkzaamheden, 

op vakantie gaan op zoek naar zon en rust, of zo nodig een nieuwe knie moeten krijgen…. 

 

De gasellende en de organisaties die daar debet aan zijn houden daar geen rekening mee. Helaas. 

Zo werden onze dagen de voorbije weken gevuld met het adviseren over de voorwaarden waar volgens ons (en in 

ons kielzog de maatschappelijke partijen van het Gasberaad en de bestuurlijk stuurgroep) een nieuw 

schadeprotocol aan moet voldoen. Intensieve gesprekken met deze partners en met NCG Hans Alders, en zijn - in 

de gesprekken - steeds dominantere baas EZ, wachten nog op een positieve uitkomt voor ons (en dus voor de 

gedupeerden). 

 

In Opwierde-Zuid is gestart met het versterkingsgebeuren! En onze minister-president ging er een kijkje nemen. 

We hadden hem hier jaren ‘gemist’, maar daar was hij dan. Goed dat hij kwam. Ja, het is altijd goed dat de hoogste 

baas van ons kikkerlandje hier komt. Het was 'veni, vidi, vici', in twee dagdelen. Dick Kleijer, die hem 's middags 

sprak en ikzelf, die hem 's avonds sprak, hadden het idee dat hij de media wellicht voor zich gewonnen had, maar 

niet de bewoners van Groningen. Hij kwam 'luisteren' naar verhalen die bekend bij hem moeten zijn (we gaan er 

even vanuit dat Henk Kamp hem altijd goed heeft geïnformeerd...) en hij meldde en passant dat het gehele veld 

onder ons leeggezogen zou worden. Wat nam hij mee voor ons..? Niets. Alleen de mededeling dat er moet 

worden geïmplementeerd, geïmplementeerd en nog eens geïmplementeerd; waarmee hij bedoelt dat de 

versterkingsoperatie nu toch snelheid moet maken onder een NCG die meer bevoegdheden krijgt. En ondertussen 

natuurlijk gewoon doorpompen... Zijn adagium is hier niet 'vol = vol', maar lijkt te zijn: 'leeg = leeg'. Zo te zeggen: 

doorgaan, doorgaan, doorgaan – om hem te parafraseren. 

 

Deze nieuwsbrief staat ook in het teken van de Algemene Leden Vergadering, op 28 juni, in Loppersum.  

In deze nieuwsbrief is de agenda opgenomen, met bijbehorende stukken. Na het huishoudelijk gedeelte van de 

vergadering is in het tweede deel van de avond Hans Alders aanwezig.  

Hans Alders is nu twee jaar NCG, hij begon 1 juni 2015. Wat heeft hij bereikt, en wat wil hij nog bereiken? Hoe 

gaat het met het nieuwe schadeprotocol, hoe gaat het met de versterking? We kijken met hem terug en vooruit, 

en gaan hem ernstig en respectvol bevragen. 

 

En ondertussen schaken en schakelen we weer voort op de vele borden die er zijn, om de Groninger en Groningen 

er voor te behoeden dat er nog meer gasellende over ons heen komt. Sterker nog, we proberen - in samenwerking 

met vele andere partijen - het gasdebacle de provincie uit te bannen. 

 

Onze toekomst, gas terug! 

  

Derwin Schorren 

vice-voorzitter 
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GBB krant 
De GBB-krant wordt binnenkort weer huis-aan-huis bezorgd in het overgrote deel van het gaswiningsgebied. Hou 

de brievenbus in de gaten! 

 

Enquête GBB hypotheken 
Op 8 juni is een oproep voor een enquête over hypotheken naar de leden van de GBB verzonden. Op 15 juni 

stond de teller op 491 ingevulde enquêtes. Nog niet ingevuld? Invullen kan nog tot 29 juni, via 

http://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_ac3x3rMnptGC2B7 

 

Mochten er vragen zijn over het onderzoek, dan kunnen deze gesteld worden op het speciale mailadres dat 

hiervoor is gemaakt: hypothekengbb@rug.nl. 
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Agenda ALV 
De Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt gehouden op woensdag 28 juni 2017 in Waardevol Leven,  

Badweg 20, 9919 JC Loppersum. Aanvang vergaderdeel is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 

 

19.30 – 20.00  inloop 

20.00 – 20.45  ALV 

   1. Opening 

 `  2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen 

4. Verslag ALV 22 juni 2015 

 5. Jaarverslag 2016 

 6. Jaarrekening 2016 

 7. Verkiezing kascommissie 

8. Verkiezing bestuur 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

20.45 – 21.15  pauze 

21.15 – 22.15  Hans Alders 

22.15 – 22.45  nazit 

 

Ad 4, 5 en 6:   Verslagen zijn hierna opgenomen. 

Ad 8:    Jelle van der Knoop is aftredend en herkiesbaar, Coert Fossen is verkiesbaar.  

 

Oproep Hans Alders 
Het tweede gedeelte van de avond is de NCG, Hans Alders, aanwezig. We zijn op zoek naar prikkelende stellingen 

of scherpe vragen om het gesprek vorm te geven. Welke onderwerpen moeten zeker aan de orde komen?  

Stuur uw suggesties naar contact@groninger-bodem-beweging.nl. 
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Verslag GBB ALV 22 juni 2016 
Dit verslag is eerder gepubliceerd in GBB Nieuwsbrief 40, op 26 augustus 2016. 

 

Plaats: Waardevol Leven, Badweg 20, Loppersum. Van 20.00 uur tot 22.30 uur. 

Aanwezig bestuur: Jelle van der Knoop (voorzitter), Dick Kleijer (secretaris), Albert Hebels 

(penningmeester) en Derwin Schorren, ongeveer 50 leden. 

 

ALV 

1. Opening 

Jelle van der Knoop opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen 

� De recente inzet van de GBB voor een vernieuwd schadeprotocol wordt genoemd. 

� Ook wordt ingegaan op werkbezoek van Jelle en Dick aan Den Haag, waar in 2 dagen met 

8 fracties is gesproken.  

� De GBB heeft nu 3.336 leden. 

4. Verslag ALV 25 juni 2015 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5. Jaarverslag 2015 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

6. Jaarrekening 2015 

Albert geeft een korte toelichting. De kascommissie meldt heel tevreden te zijn. De jaarrekening 

2015 wordt vastgesteld, het bestuur gedechargeerd. 

7. Verkiezing kascommissie 

Martin Ettema en Annemarie de Haan worden benoemd tot lid van de kascommissie. 

8. Rondvraag 

Liefke Munneke suggereert om de opkomst op de ALV te vergroten door alle leden individueel per e-

mail uit te nodigen. Nu was er slechts een convocatie in de nieuwsbrief. 

Opgemerkt wordt dat de matige opkomst ook te wijten kan zijn aan voetbal op tv, het mooie weer, 

en dat er onder de leden van de GBB denkelijk behoorlijke tevredenheid is over de inzet en de 

aanpak van de GBB. 

Er wordt gevraagd naar de financiële mogelijkheden van de GBB voor 2016. Aangegeven wordt dat 

de GBB voldoende middelen verwacht te verwerven, en bij de besteding ervan voldoende 

vrijheidsgraden heeft 

9. Sluiting 

Jelle van der Knoop sluit het vergadergedeelte. 
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Jaarverslag 2016 

 

1. 2016 in vogelvlucht 
 

Opnieuw een enerverend jaar. In het voorjaar van 2016 besluit Henk Kamp tot een niveau van 24 miljard, voor 

maar liefst 5 achtereenvolgende jaren (van 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2021), met bovendien 

uitbreidingsmogelijkheden voor een extra 6 miljard ‘in een koud jaar’ en een extra 1,5 miljard ‘bij technische 

problemen’. De GBB is opnieuw in beroep gegaan bij de Raad van State. 

  

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) blijkt in 2016 een loopjongen van de NAM als het om schadeafwikkeling gaat. 

Het percentage C-schades stijgt razendsnel, en de belangrijkste contra-expert, Vergnes wordt door de NAM vanaf 

1 september 2016 niet langer vergoed. De NAM stelt bovendien eenzijdig op 1 november 2016 een nieuw 

schadeprotocol vast.  

De door de NCG ingestelde Arbiter wordt eind 2016 aldus voor steeds meer bewoners een ‘laatste strohalm’. Ook 

meldt de NAM op basis van een rapport van Arcadis dat er geen schade buiten de ‘contour’ kan zijn, waardoor de 

schadelijders in die gebieden in 2016 in de kou blijven staan. 

 

Voor de schadeafwikkeling is relevant dat er in 2016 gewerkt wordt aan de omkering van de bewijslast. Beter 

geformuleerd: er komt een zogeheten ‘wettelijk bewijsvermoeden’. Dat wordt per 1 januari 2017 in de wet 

opgenomen (artikel 6:177a BW). 

 

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Hans Alders, die op 1 juni 2015 van start is gegaan voert het eerste 

jaar van zijn meerjarenprogramma 2016-2020 uit. Erg indrukwekkend zijn de resultaten niet. Op het dossier 

schadeafhandeling blijkt hij een trouw volger van de NAM. Anders dan met de instelling van de Arbiter grijpt hij 

niet in, noch bij de toenames van de C-schades, noch bij de kwestie Vergnes, noch bij de positie in het 

schadeprotocol. 

Wel organiseert hij een Opkoopregeling, die echter beperkt wordt door de NAM tot € 10 miljoen, zodat loting 

plaatsvindt bij een te grote belangstelling, en besteedt hij veel energie aan een door de NAM gewenst ‘fonds voor 

achterstallig onderhoud’. 

 

Bij de versterking laat hij vooral onderzoek doen. In Loppersum worden de eerste rijen coöperatiewoningen aan 

de Suxumerweg en de Badweg aangepakt.  

Eind 2016 wordt uit de onderzoeken duidelijk dat van de 1.450 onderzochte huizen in het pga 0,2-gebied alle 

1.450 versterkt zullen worden. Dit maakt de schaal en de impact van de versterkingsoperatie ongekend. In het pga 

0,2-gebied staan ongeveer 22.000 huizen en 1.500 andere panden. 

Wat steekt is dat versterking plaatsvindt tot het niveau ‘near collapse’. Dit betekent dat het enige doel van 

versterken ‘overleven’ is, het huis mag rustig instorten bij een zware aardbeving.  

Onderzoek van experts uitgenodigd door de NAM op 10 maart en van onderzoekers als Hagoort en Vlek toont aan 

dat bevingen tot een kracht van 5.0 kunnen voorkomen. 
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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 van 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.” 

 

Met de komst van de NCG is er ook nieuwe overlegstructuur gekomen. Er zijn een Bestuurlijke Stuurgroep en een 

Maatschappelijke Stuurgroep ingericht. In de Bestuurlijke Stuurgroep zitten Rijk, provincie en gemeenten. In de 

Maatschappelijke Stuurgroep zitten de GBB en het Gasberaad, een groep van maatschappelijke organisaties die 

voorheen deel uitmaakten van de Dialoogtafel. De term stuurgroep is misleidend omdat 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. 

 

Gedurende heel 2016 wordt telkenmale duidelijk dat de NCG zwaar wordt belemmerd door zowel minister Henk 

Kamp van Economische Zaken, waaronder hij valt, als door de NAM die uiteindelijk moet betalen. 

 

Op 11 september 2015 heeft advocaat Gerard Spong namens de GBB en enkele particulieren aangifte tegen de 

NAM gedaan. Op 9 december 2015 meldt de officier van justitie dat zij de NAM niet zal gaan vervolgen. Daarop 

start de GBB op 4 februari 2016 een artikel 12 procedure bij het gerechtshof om het vervolgen van de NAM door 

het Openbaar Ministerie af te dwingen. Zo nodig zal de GBB naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

in Straatsburg gaan. 

 

Vanaf 1 november 2015 is een werkgroep van de GBB en het Gasberaad in overleg met de NCG om te komen tot 

een ‘burgersteunpunt’. Met heel veel pijn en moeite lukt het uiteindelijk. Op 19 mei 2016 opent Stut-en-Steun 

haar deuren in Appingedam. Stut-en-Steun biedt bewoners gratis ondersteuning bij vragen rond 

schadeafhandeling, de versteviging en het woud van instanties en regelingen. Stut-en-Steun blijkt al snel in een 

behoefte te voorzien, al is haar naamsbekendheid nog onvoldoende. Zie http://www.stutensteun.nl/ 

 

Zeer memorabel is ook de introductie van de GBB krant. De eerste komt in januari 2016 uit, in een oplage van 

35.000, en wordt huis-aan-huis bezorgd. De volgende kranten, in mei en oktober hebben een bijna dubbele 

oplage. 
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Wederom 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  
 

Ledenaantal 

Eind 2015 telt de GBB 3.112 leden, eind 2016 3.407, een toename van per saldo 295.  

 

Bestuur 

Gedurende geheel 2016 heeft het bestuur bestaan uit Jelle van der Knoop (voorzitter), Derwin Schorren (vice-

voorzitter), Dick Kleijer (secretaris) en Albert Hebels (penningmeester). Het bestuur vergadert elke week. Eind 

2016 heeft de voorzitter een kort sabbatical gehouden. 

 

Teams 

De GBB heeft een vijftal teams bestaande uit leden: 'ondergrond', 'schade en versteviging, 'actieteam', 

'communicatieteam' en 'juridisch team'. De teams ondersteunen en adviseren het bestuur. In totaal maken zo'n 25 

leden deel uit van deze teams. Aan elk team neemt een bestuurslid deel.  

Het team ‘schade en versteving’ doet in 2016 een enquête uitgaan naar de kwaliteit van experts en contra-

experts. Het ‘juridisch team’ werkt mee bij het beroep bij de Raad van State. Het actieteam heeft meerdere acties 

voorbereid en uitgevoerd. 

 

Daarnaast zijn er in 2016 vrije samenwerkingsgroepen ontstaan op meerdere terreinen: deelnemers aan Heft-in-

eigen-hand, uitgelotenen bij de Opkoopregeling, en huizenbezitters met een Monument verenigen zich.  

De GBB-krant wordt door een speciaal ‘krantteam’ gemaakt. 

 

Klankbordgroep 

De leden van de vijf vaste teams vormen samen de klankbordgroep voor het bestuur; hiermee bespreekt het 

bestuur de belangrijkste besluiten. De klankbordgroep komt in principe elke maand bijeen. 

 

Maatschappelijke Stuurgroep 

De GBB is met twee bestuursleden (gewoonlijk Jelle van der Knoop en Derwin Schorren) vertegenwoordigd in de 

Maatschappelijke Stuurgroep (MS) van de NCG. Andere leden van de MS zijn de leden van het Gasberaad. 

 

Stichting Recht voor Groningen 

Deze stichting is op 10 maart 2016 opgericht. Het doel van deze stichting is gelden in te zamelen, voor het voeren 

van geschikte juridische procedures. Het bestuur bestaat uit de leden van het GBB bestuur. Daarnaast is er een 

raad van toezicht. Bram van Dam, Jan Hoogstrate en Reint Wobbes vormen de raad van toezicht. Per ultimo 2016 

heeft Recht voor Groningen € 25.000 verworven. Er zijn nog geen juridische procedures geselecteerd. Zie 

www.rechtvoorgroningen.nl 
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Stut-en-Steun 

Stut-en-Steun is het bewonerssteunpunt. Stut-en-Steun is op 19 mei 2016 operationeel geworden. Stut-en-Steun 

wordt geleid door de Stichting Onafhankelijk Bewonerssteunpunt Mijnbouwschade. Deze stichting heeft hiervoor 

een subsidie van de NCG gekregen. Het bestuur van de stichting bestaat uit Jelle van der Knoop en Albert Hebels, 

namens de GBB, en Susan Top en Jan Boer, namens het Gasberaad.  

 

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 2016 zijn onder meer bijeenkomsten georganiseerd op 8 maart, 8 juni en 13 juli, steeds in Loppersum. Het 

bezoekersaantal varieert tussen 100 en 150. Vooral de bijeenkomsten over veiligheid (Charles Vlek, 8 juni) en het 

schadeprotocol (Herman Bröring, 13 juli) zijn drukbezocht. 

Op 13 oktober wordt samen met het Gasberaad in Middelstum een juridische avond georganiseerd. 

 

Administratie 

De ledenadministratie van de vereniging GBB wordt gevoerd in Compenda. Twee bestuursleden beheren de 

ledenadministratie. De boekhouding wordt in Snelstart bijgehouden. De boekhouding wordt verzorgd door een 

vrijwilliger. 

 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Op 22 juni 2016 wordt de algemene Ledenvergadering gehouden in het gebouw Waardevol Leven in Loppersum. 

Thematisch wordt gesproken over de koers van de GBB. De opkomst bedraagt ongeveer 50 leden.  

 

3. Activiteiten 
 

Acties, lobby en promotie 

Op 15 januari houdt de Groninger Bodem Beweging, samen met Milieudefensie, een tweede fakkeltocht in Stad. 

Een indrukwekkende optocht, zo’n 700 mensen loopt mee. 

 

Er zijn meerdere flyeracties gehouden, zo is er vier dagen lang, van 30 juni tot 3 juli, een stand bij Delfsail geweest. 

In juni wordt de Coalitie Gasverzet Groningen geboren. Een los samenwerkingsverband dat in de maanden erna 

meerdere acties voert. 

Op 21 juni laat ze voor het eerst van zich horen met een lawaaiprotest bij het Provinciehuis, als daar minister Henk 

Kamp op bezoek is voor ‘overleg’ – een eufemisme voor het komen vertellen over zijn voorgenomen besluit om in 

te stemmen met het winningsplan van de NAM voor 5 jaar. 

 

De Coalitie organiseert van 5 tot en met 8 maart de fietstocht ‘Trek aan de Bel’ (start in Wirdum), afgerond met de 

manifestatie in Stad op 9 september ‘Samen gas terug’. 

Op 24 september wordt aansluitend het NAM kantoor in Assen ‘omsingeld’ en van een geluidskanonnade 

voorzien, onder het motto ‘Laat de NAM beven’. 
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Op 8 september bezetten zo’n 20 vrijwilligers van de GBB met een verrassingsactie het CVW. Als de staf van het 

CVW van de verbazing bekomen is, en in gesprek wil komen, verlaten de ‘bezetters’ het pand. Vooraf was 

afgesproken zelf de regie te houden en niet mee te gaan met enig aanbod van het CVW - het noodlot dat menige 

Groninger treft! 

 

Media  

Ook in 2016 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 ongeveer 25 persberichten uitgegeven over het standpunt van de GBB over belangrijke ontwikkelingen.  

In het noorden zijn het Dagblad van het Noorden en RTVNoord de grote spelers. 

De gaswinningproblematiek is in 2016 een groter landelijk issue geworden, diverse tv-programma’s, van SBS6 en 

Brandpunt tot Nieuwsuur en Een Vandaag, besteden er geregeld aandacht aan. 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 

De eerste GBB-krant verschijnt in mei 2016. De redactie wordt gevormd door de secretaris en een aantal 

vrijwilligers. Er wordt vlak voor de deadline wekelijks vergaderd. De oplage is 35.000. Bij de tweede en derde GBB-

krant, in juni en oktober, is de oplage gestegen naar ruim 60.000. De krant wordt goed ontvangen, en voorziet 

duidelijk in een behoefte. 

 

Nieuwsbrieven  

In de loop van 2016 zijn er 13 nieuwsbrieven via e-mail naar de leden verstuurd. De leden die geen e-mailadres 

hebben (dit zijn enige tientallen), krijgen de nieuwsbrief met de post.  

 

Vragen van leden 

Ook in 2016 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 kunnen vanaf mei 2016 doorgestuurd worden naar Stut-

en-Steun. 

Beleidsmatige vragen en opmerkingen worden door de GBB zelf afgehandeld. 

 

Website 

De GBB beheert een website waardoor bezoekers kunnen worden geïnformeerd over alle doelen en activiteiten 

van de GBB. Een vrijwilliger is webbeheerder. Middels nieuwsitems en twitter worden actuele ontwikkelingen 

gemeld en toegelicht.  

Op de website is tevens het kaartenportaal te vinden. Hierop zijn veel antwoorden te vinden op vragen over de 

gaswinning en aardbevingen. Het kaartenportaal wordt beheerd door Wim Blanken. 
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Sociale media 

 

Besloten Facebookpagina 

Op deze facebookpagina worden ervaringen en kennis uitgewisseld en er worden afspraken over acties gemaakt. 

Eind 2016 zijn er zo'n 400 regelmatige bezoekers. Alleen toegankelijk voor leden van de GBB. 

 

Open Facebookpagina 

Op de open facebookpagina worden artikelen en (reacties op) nieuwe ontwikkelingen door het bestuur gedeeld 

met de volgers. Eind 2016 zijn er rond de 1400 'Likes'. 

 

Twitter 

Via het account @gronbb worden dagelijks actuele ontwikkelingen en de reacties van het bestuur hierop op 

twitter gedeeld. Eind 2016 telt het account rond de 2500 volgers. Alle tweets komen ook op de website langs. 

 

YouTube 

De GBB heeft een YouTube kanaal waarop filmmateriaal is te zien in relatie tot de gaswinningsproblematiek.  

 

Maatschappelijke Stuurgroep 

Na een digitale ledenraadpleging in januari 2016 heeft het bestuur in de Maatschappelijke Stuurgroep (MS) 

plaatsgenomen. De MS overlegt regulier eenmaal per maand, maar regelmatig worden bijzondere overleggen 

over een thema gehouden. In 2016 zijn ongeveer 15 vergaderingen van de MS bezocht. 

 

De effectiviteit van de vergaderingen van het MS is beperkt. Wel heeft de GBB, samen met het Gasberaad, een 

duidelijk signaal afgegeven dat advisering over het schadeprotocol – zolang dat van de NAM is en de NAM doet 

wat-ie-zelf-wil, zinloos is. Ook hebben bijvoorbeeld adviezen over de waardevermeerderingsregeling er mede toe 

geleid dat deze, zij het pas in 2017, teruggekomen is. 

 

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 gaswinningsproblematiek. In 2016 zijn 

meerdere rapportages verschenen. De conclusie is dat de impact groot is, en groter bij degenen met 

vervolgschaden. 

 

Overleg met maatschappelijke organisaties en politici 

In de loop van het jaar is met tal van organisaties en politici gesproken, waaronder de leden van de vaste 

Kamercommisie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer, Gedeputeerde Staten van Groningen, de 

Commissaris van de Koning van Groningen, burgemeesters, het overleg Samenwerking Mijnbouwschade (SMS) 

waarin de GBB is vertegenwoordigd, het Gasberaad, Commissie Bodemdaling, de Waddenvereniging, 

Milieudefensie, de Natuur- en Milieufederatie, de oud directeur van het SODM, en zo verder. Sommige overleggen 

komen regelmatig terug, sommige overleggen zijn op ad hoc basis. 
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De debatten in de Tweede Kamer beginnen een vast ritueel te worden.  

 

Op 26 januari is het eerste debat van 2016. Henk Kamp verbaast hier vriend en vijand door over de NAM te 

spreken als een bedrijf dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. Hij geeft 

daarmee weer eens aan te lijden aan een ‘tunnelvisie’. 

Voorafgaand aan het debat had de GBB in een persoonlijke brief de Tweede-Kamerleden en de kabinetsleden in 

een brief opgeroepen zich daadwerkelijk in te zetten voor Groningen en het niet bij woorden te laten. 

 

Op 16 juni is het volgende grote debat in de Tweede Kamer. Hier hebben vooraf bestuursleden van de GBB in 

afzonderlijke afspraken met de leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken gesproken. 

 

Voorafgaand aan het gasdebat van 14 september is er op 8 september een hoorzitting.  

Daarin wordt door Tweede Kamerleden met belanghebbenden gesproken. Voor de Groninger Bodem Beweging is 

Derwin Schorren hier gehoord. Het gasdebat van 14 september is opnieuw teleurstellend. De regeringspartijen 

VVD en PvdA steunen Henk Kamp als het erop aan komt altijd, zodat zijn Instemmingsbesluit voor 5 jaar doorgezet 

wordt. 

 

Koning 

De koning Willem-Alexander bezoekt al sedert Huizinge het gaswinningsgebied eenmaal per jaar. Hij spreekt dan 

met gedupeerden en bestuurders. Op 14 september spreekt hij in de kerk van Leermens ook met het bestuur van 

de GBB. 

 

Overleg met aannemers 

Van een heel andere orde is overleg met kleine aannemers. Dezen worden door het CVW stelselmatig niet 

ingeschakeld, of op achterstand gezet bij aanbesteding. Het initiatief leidt tot een gesprek van de aannemers met 

de NCG, op 7 juli, in het bijzijn van de GBB – maar nog niet tot oplossing van de ongelijkwaardige positie. 

 

Lijst van opgekochte en gesloopte woningen 

De GBB is in 2016 verder gegaan met het aanleggen van een lijst van gekochte, ontruimde en gesloopte panden. 

Bij het kadaster worden gegevens opgevraagd. Het is heel moeilijk goed zicht te houden op wat er gebeurt. 

Desondanks zal dit in 2017 worden voortgezet. 

 

Bijwonen van bijeenkomsten/ presentaties 

Op tal van plaatsen is de GBB aanwezig. Op tal van plaatsen lukt het echter ook niet (helaas) om acte de présence 

te geven.  

 

Op 15 juni is Derwin Schorren bij de Werkconferentie Meetinstrumenten van de NCG geweest. 

 

Hij is op 6 oktober ook bij een congres van een wel heel bijzonder gezelschap, de BVPA, in Den Haag. Dit is een 

overkoepelende club voor lobbyorganisaties, en de GBB is daar uitgenodigd als een ‘succesvolle’ lobbyorganisatie! 

 

Provinciale Staten van Groningen organiseren op 24 augustus een bijeenkomst van belanghebbenden en 

gedupeerden, waarbij ook de GBB aanwezig is, en op 31 augustus een bijeenkomst met NAM, CVW en NCG. 
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Juridische aanpak  

De juridische aanpak is in 2016 verder op de voorgrond komen te staan. Naarmate steeds duidelijker wordt dat de 

NAM geen duimbreed wijkt, EZ alleen geld verdienen prioritair ziet, de NCG aan handen en voeten gebonden is, 

en er van de politiek niets te verwachten valt, ervaren veel Groningers dat er nog maar één onafhankelijk instantie 

overblijft, waar zij hun recht kunnen halen: en dat is de Rechtspraak zelf. 

 

Deze heeft in 2016 opvallende uitspraken gedaan. Zo doet op 5 oktober 2016 de Rechtbank Noord Nederland in 

de zaak van Sijbrand Nijhoff – de GBB is hier niet partij – een spraakmakend tussenvonnis. Daarin wordt onder 

meer EBN, naast de NAM, hoofdelijk aansprakelijk voor de schade verklaard. Ook wordt gezegd dat de Staat haar 

zorgplicht niet is nagekomen. 

 

Beroep bij de Raad van State 

Bij de beoordeling van het winningsplan van de NAM van 1 april 2016 past minister Henk Kamp een nieuwe 

procedure toe (in lijn met een voorgenomen wijziging van de Mijnbouwwet): hij vraagt ook advies aan provincie 

en gemeenten. Als het conceptbesluit er is, begin juni, blijkt dat hij zich van deze adviezen weinig of niets 

aangetrokken heeft. De GBB heeft daarop wederom, tezamen met de Waddenvereniging, Milieudefensie, de NMF 

en een groot aantal leden van de GBB een zienswijze ingediend.  

Uit het definitieve besluit van 30 september blijkt opnieuw dat ook zienswijzen deze minister niet op andere 

gedachten kunnen brengen. Vandaar dat beroep bij de Raad van State is aangetekend. Dit gebeurt met 

ondersteuning van advocaat Jewan de Goede.  

Ook in deze procedure trekt de GBB weer samen op met de Waddenvereniging, het NMF en Milieudefensie. Bij 

het beroep doen ook een 50-tal GBB-leden mee, die hiervoor een beroep doen op hun rechtsbijstandsverzekering.  

Het resultaat van dit beroep bij de Raad van State zal pas halverwege 2017 blijken. 

 

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 2015 heeft advocaat Gerard Spong namens de GBB aangifte tegen de NAM gedaan. Op 9 

december 2015 meldt de officier van justitie dat zij de NAM niet zal gaan vervolgen. Daarop start de GBB op 4 

februari 2016 een artikel 12 procedure bij het Gerechtshof om het vervolgen van de NAM door het Openbaar 

Ministerie af te dwingen.  

Op 12 oktober 2016 houdt het Gerechtshof een hoorzitting, en in 2017 blijkt dat het Gerechtshof daadwerkelijk 

het Openbaar Ministerie beveelt vervolging in te stellen!  
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Jaarrekening 2016 

 
Staat van baten en lasten 2016             

         

Baten  realisatie begroting   

Contributies  30.785  30.600    

Giften en donaties  3.998  4.000    

Subsidie  65.000  65.000    

Bijdragen organisaties  0  6.000    

Overige baten  347  400    

    100.129  106.000   

Lasten        

Communicatie  14.029  25.000    

ICT  2.781  5.000    

Juridische kosten  33.967  25.000    

Organisatiekosten  16.724  25.000    

Overige kosten  0  0    

    67.501  80.000   

         

Batig saldo     32.629   26.550   

       

Balans per 31-12-2016             

         

Activa        

Liquide middelen  78.852      

Overige activa  21.687      

    100.539     

Passiva        

Eigen vermogen 31-12-2014 60.637       

Saldo boekjaar 32.629       

Eigen vermogen 31-12-2015  93.265      

Overige passiva  7.274      

      100.539       

       

Overige gegevens             

         

De kantoorhuisvesting wordt door de gemeente Loppersum 

gefinancierd.     

De kascommissie bestaat uit Bram van Dam en Martin Ettema.      

De kascommissie heeft de jaarrekening gecontroleerd.       

         

Aantal leden 31-12-2015 3112       

Aantal leden 31-12-2016 3407           
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Vereniging GBB hield een stoel leeg bij diner met Mark Rutte! 
Draagvlak voor etentje ontbrak bij veel gedupeerden 

 

Deze lege stoel stond primair symbool voor alle gedupeerde Groningers die helaas geen enkel vertrouwen meer 

hebben in een rijksoverheid, waarvan deze premier het boegbeeld is. Die leden en gedupeerden zien niet het nut 

om ‘gezellig’ te gaan eten met de belangrijkste vertegenwoordiger van die niet meer vertrouwde rijksoverheid. 

Eerst de problemen echt aanpakken en oplossen, dan pas public-relations reisjes maken door ons gebied is veel bij 

hen een veel gehoord geluid. Geen etentje met Mark Rutte. 

 

Secundair stond deze lege stoel symbool voor alle jaren dat onze Minister President zelf functioneel schitterde 

door afwezigheid in het gaswinningsdossier. Lees het persbericht: http://www.groninger-bodem-

beweging.nl/images/pdf/persbericht-lege-stoel.pdf 

 

Bezoek premier Rutte een pr-succes voor hem 
Een inhoudelijke mislukking voor Groningen! 

 

De premier kwam, zag en overwon. Niet bij de GBB. Wel bij vele anderen indien wij de regionale media mogen 

geloven. Hoewel we respect hebben voor de wijze waarop hij deed aan ‘spitsroeden lopen’ in Appingedam, zijn 

we inhoudelijk niet onder de indruk van zijn inbreng. Integendeel. 

 

 
 

Velen stond hij te woord en dat met de van hem bekende flair en optimisme, gebaseerd op zijn indrukwekkende 

communicatieve vaardigheden. Maar zijn inbreng over de rol van de overheid in dit gebied m.b.t. een 

schadefonds, de gaswinning, schades en versterking was meer van hetzelfde.  

Of eigenlijk zelfs minder van hetzelfde. 
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De vooraf veel gehoorde verwachting dat de komst van Rutte iets zou opleveren, is volledig gelogenstraft. 

 

 
 

Wat heeft de premier tegen vertegenwoordigers van de GBB gezegd? Welnu dit: 

- Een schadefonds, gewenst om de NAM daadwerkelijk op afstand te plaatsen en gevuld door de NAM met 

garantiestelling van de overheid, vindt hij niet nodig. 

- Een plan maken om de gaswinning naar beneden te brengen, vindt hij onzin. Dit is er in zijn ogen al. Gewoon 

doorgaan met pompen en nog meer pompen, dan wordt er op de duur vanzelf minder gas gewonnen. In 2030 

is het gasveld dan bijna leeg en dat is de bedoeling volgens de premier. 

- Meer middelen om de verstevigingsoperatie voortvarender te kunnen aanpakken vindt hij niet nodig. 

- Een minder frustrerende inbreng van Economische Zaken (EZ) bij het ontwikkelen van het schadeprotocol 

vindt hij niet nodig. 

- De Nationaal Coördinator los van EZ positioneren is volgens hem niet nodig. Zijn vertrouwen in EZ lijkt 

onbegrensd. 

- Extra geld , naast het NAM-geld nodig om kosten af te handelen in relatie tot de gaswinning vanuit het 

perspectief van de zorgplicht van de overheid, vindt geen genade bij hem. 

- Opheffen van de “bestuurlijke spaghetti” is wel nodig, vindt hij. Wat dat ook moge betekenen. Mogelijk een 

vooraankondiging van een speciale wet voor Groningen? Waarin uit een ander vaatje wordt getapt? Een soort 

noodwet soms voor dit gebied? Met minder rechten voor de Groningers? Niemand die het zal verbazen. 

Wat ook opviel zijn de door hem veelvuldig geuite termen: “snelheid” en “implementeren”. En dan bij voorkeur 3 

keer achter elkaar. Slechts met enig cynisme konden we daar naar luisteren. Immers, het is juist de overheid die 

het daarbij jarenlang liet afweten, en ook nu nog steeds laat afweten. 

 

Kortom, veel communicatie van schijnbaar hoog niveau, maar inhoudelijk niets concreets bijgedragen. Maar dat is 

zoals de GBB al vooraf verwachtte. Van enige teleurstelling is dan ook geen sprake. 

Bestuur GBB 

 

Petitie “Laat Groningen niet zakken” 
Freek heeft de petitie met 209.000 handtekeningen op 16 juni, voorafgaand aan het etentje, aan Mark Rutte 

overhandigd. Het is een tussenstand. De petitie kan nog tot eind juni getekend worden, doel is 300.000 

handtekeningen op te halen om een raadgevend referendum af te dwingen. 

Zie de overhandiging: https://www.facebook.com/Nederland-laat-Groningen-niet-zakken-766792640135535/  
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Versterking kost de burger beddenstro? Onaanvaardbaar! 
Open brief aan de inwoners van Opwierde-Zuid in Appingedam 
 

Een oud gezegde: “verhuizen kost beddenstro”, komt uit de tijd dat de bedden nog gevuld werden met stro. Als je 

ging verhuizen moesten de bedden daarna opnieuw gevuld worden met stro en dat kostte geld. Nu hebben we 

andere bedden, maar verhuizen kost nog steeds flink geld.  

In de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam moeten honderden huizen versterkt worden. Veel bewoners moeten 

daarvoor maanden hun huis uit. Hoeveel beddenstro gaat dat kosten en wie betaalt dat? 

 

Wie moet formeel betalen? 

Wie formeel alles zou moeten betalen is helder: de NAM en de Staat. Dit zijn immers de profiteurs van de 

jarenlange gaswinning in Groningen. Omdat beide profiteurs alleen maar kunnen denken in termen van maximaal 

pompen en doorpompen wordt het niet veiliger in dit gebied. Nee, het wordt juist onveiliger in de (nabije?) 

toekomst. Dus hebben ze wettelijk de plicht om te zorgen dat onze huizen op papier net zo veilig zijn als in de rest 

van Nederland. Men moet dokken voor de versterking. Maar gaat men dat ook toereikend doen? 

 

Het gaat de bewoners denkelijk ook geld kosten. De vraag is meer hoeveel? 

Opwierde-Zuid is niet de eerste plek waar huizen verstevigd worden. Bewoners wordt aangeraden niet te 

goedgelovig te zijn en afspraken vooraf op papier vast te leggen. Men kan zelf het beste schatten wat er allemaal 

moet gebeuren. Maar vergeet vooral niet om ook een afspraak te maken over zaken die niet te voorzien zijn. 

Realiseer u, dat er altijd een post ‘onvoorzien’ moet zijn. Laat u niet dwingen om vooraf een totale prijs af te 

spreken. U hebt namelijk geen enkele grip en zicht op de kosten die gemaakt moeten worden. En waarom zou u 

als gedupeerde daar eigenlijk energie in moeten steken? De profiteurs moeten betalen en al het werk voor u doen 

door u volledig te ontzorgen. Maar natuurlijk wel opletten en bijblijven! Er kan altijd iets mis gaan. 

 

De ervaring van particuliere woningeigenaren met de NAM zijn nogal eens teleurstellend. Te goed van vertrouwen 

zijn, gaat u denkelijk dan ook geld kosten. Maar misschien dat het met de Nationaal Coördinator Groningen beter 

gaat? Het CVW speelt echter ook nog een rol en voorheen was dat de uitvoerder van de NAM en mededader in 

het afknijpen van gedupeerden. Maar ook de NAM heeft op de achtergrond nog steeds invloed en de NAM staat 

niet echt bekend als ruimhartig. 

 

De vergoeding van uw eigen huis bij ‘noodzakelijk geachte’ sloop? Herbouwwaarde! 

Wanneer de kosten voor versteviging hoger zijn dan de waarde van uw huis dan is nieuwbouw voor de NAM en 

Staat een optie. En dan begint het gedoe. Want wat is de waarde van uw huis? Hoe dat te bepalen en door wie? 

Eindeloos zijn de nare verhalen hierover en het vervelende gedoe erbij. 

De Groninger Bodem Beweging is van mening, dat sloop vanwege te hoge kosten voor versterking of bij de 

onmogelijkheid om te versterken nooit mag leiden tot kosten voor de woningeigenaar. De woningeigenaar is de 

gedupeerde, de NAM en Staat zijn de veroorzakers van deze ellende. De woningeigenaar raakt feitelijk zijn huis en 

thuis kwijt. Geen veilig dak meer boven je hoofd en de eigenaar heeft er beslist niet voor gekozen om in deze 

positie te geraken. Het is als bij een brand, waarbij je huis wordt vernield en onbewoonbaar raakt, ook dan krijg je 

herbouwwaarde en inrichtingskosten etc. etc. Zo dient het ook te zijn bij het onveilig zijn van je huis, omdat 

versterking niet mogelijk is of omdat de NAM/Staat het te duur vindt in relatie tot de waarde van je huis. 
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De NAM en de Staat ontnemen de mensen een veilig dak boven het hoofd en men moet dat gelijkwaardig 

compenseren. Herbouwen volgens de nieuwe Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) of vergoeden op basis van 

herbouwwaarde NPR. De gedupeerde mag op geen enkele wijze daarbij financieel inleveren! Maar ook niet 

inleveren door het huis kleiner te maken of minderwaardige materialen te gebruiken. Helaas is dat nu al wel 

praktijk. 

De woningeigenaar levert immaterieel al meer dan genoeg in door dit hele gedoe. Een naar gevolg is al dat er 

t.g.v. de versterkingsoperatie men maandenlang in een wisselwoning moet wonen. Wat dit alles binnen gezinnen, 

tussen buren en in de wijk teweeg brengt dat laat zich niet beschrijven.  

Herbouwwaarde vergoeden of herbouwen waaraan toegevoegd nevenkosten zoals inrichtingskosten, tuin etc. is 

volstrekt redelijk en billijk! 

 

Waarom deze versterking? 

Niet vergeten moet worden, dat dit gedoe dankzij onze overheid gebeurt, die weigert om planmatig de 

gaswinning richting nul te brengen en zo daadwerkelijk de oorzaak van de aardbevingen aan te pakken! 

De versterking van de huizen is daarbij nodig om de gaswinning op het maximale niveau te kunnen houden. 

Anders wordt het juridisch moeilijk houdbaar om door te gaan met die maximale gaswinning. Zoals gezegd, de 

veiligheid in de woningen mag ook voor de bewoners in het gaswinningsgebied in theorie niet beroerder zijn dan 

in de rest van Nederland. 

 

Concluderende 

Opwierde-Zuid is de eerste wijk waar massaal versterkt gaat worden. Dit is echter slechts het begin van wat elders 

in het gaswinningsgebied ook massaal gaat gebeuren. 

Gedupeerden op de één of andere wijze laten opdraaien voor kosten voortkomende uit deze versterkingsopdracht 

is van de gekke! En zal de spanningen in de wijk en daarbuiten verder doen oplopen. 

 

 

 
Erwin Drent zorgt zelf voor zijn versteviging….
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Voucher 
Het CVW is begonnen met het uitsturen van brieven met het aanbod van de ‘voucher’. De NAM zegt zo 

een schone lei te willen maken, maar let op: met het accepteren van de voucher geeft u de NAM 

‘finale kwijting’. Daar is het de NAM om te doen. 

 

Een ‘voucher’ is een tegoedbon die bij een aannemer gebruikt kan worden tot € 1.500. De komende weken zullen 

in totaal ongeveer 17.500 van dergelijke brieven verstuurd worden. Sommige bewoners, die ook A en/of B-schade 

hebben, kunnen een voucher tegemoet zien voor een hoger bedrag. De voucher is niet inwisselbaar voor geld. Het 

gaat om een heel groot deel van de openstaande schadegevallen op 31 maart 2017, 12.00 uur (het zogenaamde 

moment dat NAM ‘eruit stapte’) en alle, eerder, eenzijdig, door de NAM gesloten dossiers. 

Ook alle schademeldingen uit het buitengebied (de 1564) ontvangen een aanbod met een ‘voucher’. 

We herhalen ons eerder gegeven advies (zie de nieuwsbrief van april 2017): 

 

Voor het buitengebied 

� Heeft u weinig schade of is de relatie met de gaswinning waarschijnlijk moeilijk aan te tonen?  

Vraag eerst een aannemer om een offerte.  

Accepteer dan desgewenst de voucher voor 1.500 euro, en laat de schade herstellen. 

Tip: leg goed de uitgevoerde werkzaamheden vast (ook met foto’s) om bij een vervolgschademelding nieuwe 

disputen met het CVW te voorkomen. 

� Heeft u veel schade en is de relatie met de gaswinning waarschijnlijk? 

Kies niet voor de (gratis) second opinion bij een van de door de NAM aangewezen ingenieursbureaus. Deze 

zullen naar verwachting hun collega Witteveen+Bos niet willen afvallen, en hun opdrachtgever de NAM niet 

willen teleurstellen. Bovendien hebt u met twee negatieve rapporten minder kans bij de arbiter of bij de 

rechter. Kies daarentegen wel voor een contra-expert (op eigen kosten). Alleen zo heeft u enige kans, ook als 

het op een gang naar de arbiter of de rechter gaat uitdraaien. Neem de kosten van de contra-expertise mee in 

uw claim op de NAM. 

 

Voor het binnengebied 

� Heeft u weinig schade of is de relatie met de gaswinning waarschijnlijk te moeilijk aan te tonen?  

Vraag eerst een aannemer om een offerte. 

Accepteer dan desgewenst de voucher voor 1.500 euro, en laat de schade herstellen. 

Tip: leg goed de uitgevoerde werkzaamheden vast (ook met foto’s) om bij een vervolgschademelding nieuwe 

disputen met het CVW te voorkomen. 

� Heeft u veel schade en is de relatie met de gaswinning waarschijnlijk? 

Ga het proces met contra-expertise in. 

Dit geldt ook als er A- en B-schade is geconstateerd en u het niet eens bent over de C-schade, of over de 

aanbevolen herstelmethode, met de daarbij behorende herstelkosten. 

 

Let op 1. De voucher telt niet mee voor de € 1.000-grens bij de waardevermeerderingsregeling. 

Let op 2. Het aanbod vervalt na 8 weken (gesloten dossier), dan wel 12 maanden (openstaand, o.a. buitengebied). 

Let op 3. Bij aanname van de voucher wordt uitsluitend ‘finale kwijting’ gegeven voor de schades in het 

expertiserapport waar de brief van het CVW naar verwijst. Niet voor andere schades, waardedaling, etc. 
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Verjaringstermijn van 5 jaar 
Op 16 augustus 2017 is het 5 jaar geleden dat de beving bij Huizinge plaatsvond. Vijf jaar is de termijn van 

verjaring van een vordering. Dat betekent dat de NAM aansprakelijk gesteld dient te worden voor schade. Als dat 

niet binnen 5 jaar gebeurt, is de zaak verjaard. Ook in de pers is hierover geschreven en gesproken. 

 

Het lijkt dus goed om de verjaring te “stuiten”, door een zogenaamde stuitingsbrief, aangetekend, naar de NAM te 

zenden. We hadden al aangekondigd dat de NCG actie zou ondernemen. Onze hoop was erop gevestigd dat de 

NCG met de NAM een “herenakkoord” zou sluiten, waarbij de NAM na 16 augustus 2017 “afstand zou doen van de 

verjaring”. Een schadeveroorzaker kan namelijk na het verstrijken van de vijf jaar een dergelijke verklaring 

afgeven (art. 3:322 BW). 

 

Dat is echter niet gebeurd. We vermoeden dat juristen van Shell Legal dit verijdeld hebben. Zoals bekend bewaken 

deze juristen de belangen van Shell (en dus NAM) als bokken op de haverkist!!!! Liever zien ze 100.000 Groningse 

huiseigenaren een aangetekende brief ad € 8,35 sturen. Mogelijk heeft Shell ook belegd in Post.nl? 

 

Dat betekent dat (veiligheidshalve) iedere gedupeerde huiseigenaar een stuitingsbrief naar de NAM moet sturen. 

Doe dit per aangetekende post (dan krijgt u een verzendbewijs) en doe dit voor 16 augustus 2017. 

Op de website van de GBB staat een voorbeeldbrief: http://www.groninger-bodem-beweging.nl/ 

 

Zojuist verschenen: Nieuwe hazardkaart KNMI 

De KNMI heeft een nieuwe hazardkaart vervaardigd. 

Dat is wat vroeger de pga-kaart heette. De vorige was 

van juni 2016. Op de kaart staan de gebieden 

aangegeven waarop de grootste grondversnellingen 

mogelijk zijn.  

Onder meer de NCG baseert zich op deze kaart om te 

bepalen waar panden verstevigd moeten worden. 

 

De KNMI concludeert dat de seismische dreiging 

nauwelijks is veranderd. Ze schrijft “In het noordelijk 

deel van het Groningen-gasveld is een lichte daling van 

de seismische dreiging te zien en in het zuidelijk deel 

een lichte stijging.” 

De verschuiving naar het zuiden zet zich dus voort, niet 

onlogisch na het (grotendeels) sluiten van het cluster in 

Loppersum.  

Ze schrijven ook, weinig geruststellend: “Het maximum van de te verwachte grondversnelling is licht gestegen van 

0,22g in 2016 naar 0,24g.”                       NB: In het plaatje is ook de oude 0,2 pga-grens ter referentie opgenomen. 

Zie http://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/update-hazardkaart-groningen-2017 
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Op de agenda 
Art-Schok, Het Hoogeland, Warffum 
Een doorlopende expositie van 12 kunstenaars in museum Het Hoogeland, Warffum, tot 3 september, met de 

gevolgen van de gaswinning als leidraad.  

Meer informatie: http://www.hethoogeland.com/agenda/art-schok-9-kunstenaars-en-aardbevingen/ 

 

Ina Fekken, CODA, Apeldoorn 
In het CODA Museum in Apeldoorn heeft Ina Fekken een installatie tentoongesteld die aandacht vraagt voor de 

Groningse gaswinningsproblematiek. De sculptuur heet Huizinge 3,6, en maakt deel uit van de expositie Paper Art 

2017. Nog te bezichtigen tot en met 29 oktober. Zie http://www.coda-apeldoorn.nl/ 

 

Tihange, 25 juni 
Met een internationale menselijke keten wordt aandacht gevraagd voor de onveiligheid van de kerncentrale in 

Tihange, nabij Maastricht en Luik. Er vertrekt een bus uit Stad om 7.45 uur. Meer informatie via 

http://www.wisenederland.nl/25-juni 

 

Aanbieding breideken, Den Haag, 29 juni 

Op 29 juni wordt de grootste breideken (minstens 6 x 55 m2) aangeboden aan de politici in Den Haag.  

Tijd 13.00 uur, locatie Hofplaats, Den Haag met Agnes Bakker en Freek de Jonge. 

Meer informatie via: https://milieudefensie.nl/gasboringen-groningen/we-breien-er-een-einde-aan 

 

Raad van State, Den Haag, 13 juli 
De zitting van de Raad van State waarin het beroep van onder meer de GBB tegen het Gasbesluit van Kamp wordt 

behandeld, is op 13 juli. Zo nodig wordt de zitting op 14 juli voortgezet. Deze zittingen zijn niet openbaar. 

Ook het wijzigingsbesluit van Henk Kamp, de 10%-verlaging, wordt dan “van rechtswege” behandeld. 
 

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. 

 


