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Voorwoord
Van de voorzitter
Beste leden,
Op 15 november hebben we een belangrijke overwinning behaald. De Raad van State (RvS) heeft het
gaswinningbesluit van Henk Kamp vernietigd. Bovenop het feit dat de hele afweging over de gaswinning over
moet, wat nieuwe kansen biedt, bevat de uitspraak van de RvS twee belangrijke fundamentele punten.
Ten eerste mag leveringszekerheid, de heilige koe waar Kamp zich steeds achter verschool, niet meer
allesbepalend zijn. De veiligheid van Groningers moet voorop staan. Ten tweede moet de minister laten zien wat
hij eraan doet en kan doen om het gasverbruik omlaag te krijgen. Er mag van de minister worden verwacht dat hij
actief maatregelen neemt.
Binnen een jaar moet de nieuwe minister Eric Wiebes een nieuw besluit nemen. Wat we van hem kunnen
verwachten, is nog onduidelijk. Hij is zich nog aan het inlezen, zo zei hij ons. In ieder geval krijgt hij er een vette
kluif aan: als resultaat van een decennialang fout beleid hebben de dilemma's zich hoog opgestapeld.
SHELL en EXXON trappen op de rem waar het vermindering van de gaswinning betreft. Zij willen in dat geval het
gasgebouw ter discussie stellen. Dat gaat de Staat veel geld kosten. Aan de andere kant worden de gevolgen van
de versterkingswals die over Groningen gaat steeds duidelijker en daardoor politiek meer en meer
onaanvaardbaar: vele dorpen worden grotendeels gesloopt door de versterkingsoperatie; de ingreep op de
persoonlijke levensomstandigheden van gezinnen en ouderen wordt ontoelaatbaar hoog. En het moet snel en het
gaat nog lang niet snel genoeg. Veel te lang moeten te veel mensen in onveiligheid leven...
De GBB staat op het standpunt dat als je mensen ongewild zo lang in onveiligheid laat wonen, je je tot uiterste
móet inspannen om de oorzaak van die onveiligheid weg te nemen: draai de gaskraan dicht en wel zo snel
mogelijk. Hierdoor verminder je de onveiligheid niet alleen veel effectiever, je verkleint ook de ingrepen die nodig
zijn om woningen te versterken. Door de gaswinning te verlagen, zullen immers zo snel als mogelijk de bevingen
afnemen, zowel in aantal als in zwaarte. Over een jaar kan hierdoor de dreiging worden bijgesteld waardoor je
veel minder huizen hoeft te versterken en te slopen.
Jelle van der Knoop
voorzitter Groninger Bodem Beweging
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Stand van zaken: de gaswinning
Overwinning voor veiligheid Groningers
Op 15 november bracht de GBB een persbericht uit in reactie op de uitspraak van de Raad van State.
Voor de tweede keer is oud-minister Henk Kamp door de Raad van State (RvS) teruggefloten. Zijn afwegingen en
motiveringen bij zijn besluit over de gaswinning schieten volgens de RvS tekort. Het is een schande dat de
besluitvorming van de overheid kennelijk zo onzorgvuldig is daar waar het de veiligheid en draaglast van de
Groningers betreft. De GBB had samen met Milieudefensie, De Waddenvereniging, de Natuur- en Milieufederatie
Groningen en een groot aantal particulieren beroep aangetekend bij de RvS tegen het besluit van Henk Kamp d.d.
30 september 2016 over de gaswinning voor de periode 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2021. Zoals bekend staat hij
de NAM toe jaarlijks 21,6 miljard kuub aardgas uit de bodem te halen, met extra mogelijkheden van jaarlijks 5,4
miljard bij strenge winters, en jaarlijks 1,5 miljard bij technische problemen.
Welnu, dit besluit is vernietigd door de Raad van State. Hierbij speelden de argumenten die door de GBB en
partners zijn ingebracht bij uitstek een rol. Het zijn vooral de motiveringen van Henk Kamp die (ook) in de ogen
van de RvS tekort schieten:
 Er wordt te weinig rekening gehouden met het veiligheidsrisico van de gaswinning voor de Groningers.
 De leveringszekerheid wordt teveel als een onaantastbare grootheid gezien.
Volgens de RvS moet gemotiveerd worden waarom het belang van de leveringszekerheid zwaarder weegt dan
het risico dat de Groningers lopen.
Verder moet duidelijker worden aangegeven hoe het gasverbruik verder kan worden beperkt.
 Bij het evalueren van het 'aanvaardbaar risico' mag 2015 niet als ijkjaar worden genomen.
Het is niet gezegd dat het risico in 2015 van een aanvaardbaar niveau was.
 De minister moet bij de ernst en omvang van de schade veroorzaakt door de gaswinning meer bij zijn
afweging betrekken.
De GBB is bijzonder blij met het besluit van de RvS. Binnen een jaar moet er een nieuw winningsbesluit worden
genomen. Het huidige niveau van de gaswinning (21,6) blijft in dit jaar in stand; dat is wel een tegenvaller. Maar
het besluit van de RvS betekent dat er in ieder geval opnieuw een maatschappelijke en politieke afweging komt,
waarbij de argumenten van de RvS zwaar zullen wegen.
Er zal op basis van de uitspraak van de RvS een Kamerdebat komen. Minister Eric Wiebes moet aldus 'aan de bak'.
Dan zal ook meteen duidelijk worden waar het nieuwe kabinet (en de oppositie staat). Het regeerakkoord bevat
slechts het voornemen de komende 4 jaar de winning met een schamele 1,5 miljard kuub te verminderen.
De GBB is van mening dat de uitspraak en overwegingen van de RvS aanleiding zijn de gaswinning in de komende
kabinetsperiode substantieel verder te verminderen.
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Stand van zaken: het schadeprotocol
Zoals bekend is de NAM uit het schadeprotocol gestapt op 31 maart 2017. De NCG zou een nieuw
schadeprotocol vaststellen. Hoe staat het er nu mee?
Op 4 mei heeft de Groninger Bodem Beweging, samen met het Gasberaad, de uitgangspunten voor een nieuw
schadeprotocol “Naar een nieuw schadeprotocol, met draagvlak” aangeboden aan de NCG. Dit is in een extra
nieuwsbrief (nummer 49, 5 mei 2017) gecommuniceerd met de leden.
In de weken daarna hebben Provincie en Gemeenten zich hierbij aangesloten. Op 23 mei is een gezamenlijke
verdere uitwerking van het nieuwe schadeprotocol “met draagvlak” van deze vier partijen: GBB, Gasberaad,
Provincie en Gemeenten (samen: “De regio”) aan de NCG aangeboden.
De NCG heeft de uitgangspunten overgenomen. Hij organiseerde in de periode daarna een tiental werksessies met
afvaardigingen van de vier partijen, om onder zijn regie tot verdere invulling te komen. Ook een afvaardiging van
“het Rijk” was bij deze werksessies aanwezig. Uiteindelijk mondde dat uit in een blauwdruk van een
schadeprotocol en een bouwkundig beoordelingssysteem. Op 16 juli heeft de GBB vastgesteld dat deze blauwdruk
bij lange na niet voldoet aan de eerder vastgelegde vereisten.
Daarop heeft “De regio” (GBB, Gasberaad, Provincie en Gemeenten) op 18 oktober een verder uitgewerkt
schadeprotocol aan de NCG aangeboden. Met draagvlak van de regio!
De NCG heeft “het Rijk” om commentaar gevraagd. De afgelopen weken zijn opnieuw werksessies geagendeerd,
maar steeds uitgesteld omdat “het Rijk” meer tijd nodig heeft.
Er is nu een impasse. Het wachten is erop dat de nieuwe minister, Eric Wiebes, zich voldoende zich in de materie
heeft ingewerkt, en een overkoepelende visie heeft ontwikkeld, waarin dan ook het schadeprotocol kan passen.

Nieuwe schademeldingen
Nieuwe schademeldingen na 31 maart 2017 worden voorlopig alleen opgenomen. Dit gebeurt door de schadeexperts van het CVW. Aan de schade-experts heeft de NCG echter additionele eisen gesteld: alleen de experts die
minimaal 10 jaar ervaring hebben, en een bouwkundige of civieltechnische achtergrond, mogen de schades
opnemen. Ook worden niet alleen de gemelde maar alle schades opgenomen. Het schaderapport – waaraan de
bewoner commentaar kan toevoegen – gaat naar de NCG. Daar blijft het, totdat het nieuwe schadeprotocol in
werking treedt.

Vouchers
Zoals bekend probeert de NAM gedupeerde Groningers “af te kopen” met het aanbieden van vouchers en
schikkingen. Vooral de vouchers roepen nog steeds veel vragen op. Vaak is onduidelijk waar de voucher nu
precies betrekking op heeft, soms komt het voucher midden in een rechtszaak binnen, soms gaat het CVW
zodanig creatief om met de voucher dat volstrekt duidelijk wordt dat de voucher niet bedoeld is om de bewoner
met zijn schade te helpen, maar zuiver om “het dossier te sluiten.”
Per einde van het derde kwartaal 2017 zijn er zo’n 17.000 vouchers uitgedeeld.
Van de bijna 9.000 vouchers voor de voor 31 maart 2017 “eenzijdig gesloten” zaken, waarvoor de bewoners een
bedenktijd van 8 weken kregen, is ongeveer de helft aanvaard. Van de bijna 8.000 vouchers voor de op
31 maart 2017 openstaande schades (waaronder de 1.600 van het voormalige buitengebied) is minder dan 10%
aanvaard. Deze bewoners hebben een bedenktijd van 12 maanden.

pagina 5 /12

Nieuwsbrief nr. 57 Groninger Bodem Beweging

28 november 2017

Juridische successen
Hiltje Zwarberg wint zaak tegen NAM
Op maandag 2 oktober 2017 stond de zaak Zwarberg-NAM op de rol in de Rechtbank te Assen.
De familie Zwarberg uit Termunterzijl is een aantal jaren geleden uit huis geplaatst vanwege mijnbouwschade. Op 15
november heeft de rechter uitspraak gedaan.
De uitspraak is belangrijk voor zo'n 1600 gedupeerden die wonen in het buitengebied. De woning van Zwarberg ligt namelijk
(zogenaamd) aan de rand van het Groninger gasveld.
De NAM ontkende dat de schade van de woning werd veroorzaakt door aardbevingen. De rechtbank oordeelt anders. Ze past
het bewijsvermoeden toe; en stelt dat de schade van de gevels, wanden en de onveilige scheefstand van de woning, te wijten
zijn aan de gaswinning en dus de NAM.
In het buitengebied zijn zo'n 1600 schadeclaims van gedupeerden eerder afgewezen door de NAM die het bureau
Witteveen+Bos de schades had laten onderzoeken. Zwarberg vocht al jaren met de NAM over het erkennen en vergoeden van
de schade, die volgens hem wel degelijk aardbevingsschade is.
Nu volgt de rechter dat oordeel. De NAM moet de woning herstellen op haar kosten.
Opvallend is dat de rechter ook oordeelt dat de staat de zorgplicht heeft geschonden.
Ziehier de uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:4350

Arbiteruitspraak Joop Aukes
Hiltje Zwarberg had eerder al gelijk gekregen van de Arbiter Bodembeweging. Hetzelfde is nu Joop Aukes ten deel gevallen.
Sportschoolhouder Joop Aukes uit Delfzijl heeft tot op de dag uitgerekend hoe lang de zaak hem al bezighoudt: 1.484 dagen.
Hij voert al jaren een bittere strijd met de NAM om erkenning van de schade aan zijn bedrijfspand. De Arbiter
Bodembeweging heeft hem in het gelijk gesteld. Vrijwel alle schade aan de sportschool Imperial moet worden vergoed.
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Schades Zuidlaren, oftwel Witteveen+Bos (vervolg)
Zuidlaren werd op 23 december 2016 getroffen door een aardbeving van 2.4 op de schaal van Richter.
NAM gaf Witteveen+Bos opdracht de 350 adressen (met zo’n 7.600 schades) te onderzoeken.
Eerder spraken we al in deze nieuwsbrief onze verwachting uit dat Witteveen+Bos het niet zou aandurven weer
alle schades 100% af te wijzen zoals ze eerder deed bij Emmen en in het buitengebied van het Groningenveld.
Maar tegelijk moet Witteveen+Bos (door Hans Alders op 31 maart 2017 nog geprezen als ‘state of the art’)
natuurlijk haar opdrachtgever NAM te vriend houden.
Hou op te lossen? Koninklijk! Witteveen+Bos heeft een Salomonsoordeel geveld.
Van 222 adressen stelt volgens W+B vast dat de aardbeving niet de oorzaak is, van 118 adressen is niet uit te
sluiten dat de schade “mogelijk beïnvloed is door de aardbeving” – aldus Witteveen+Bos
Wat hebben de bewoners hieraan? Vooral veel onduidelijkheid.
NAM heeft aangegeven met een vergoedingsaanbod te komen. NAM studeert daar nu op.
Opnieuw spreken we een verwachting uit: dat zal best weer eens een voucher kunnen worden. Lekker makkelijk
wegkomen voor de NAM: gewoon afkopen.
Het blijft buitengewoon onverkwikkelijk dat de overheid haar burgers naar de schadeveroorzaker stuurt, en dat de
schadeveroorzaker de aansprakelijkheid zelf mag vaststellen en de schadevergoeding zelf mag vaststellen.
Het past wel bij een overheid voor wie de vriendschap met de Shell en de NAM belangrijker is dan de rechten en
het welzijn van haar burgers.
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Stand van zaken: de versterkingsoperatie
Rapporten zijn niet goed, steenstrips komen naar beneden. Hoe nu verder?
In Opwierde Zuid bleken de eerste 8 opgeleverde woningen niet in orde: deuren klemden, vloeren waren
beschadigd, krassen op de vensterbank, lekkages, en zo verder, en zo meer. Steenstrips kwamen naar beneden.
De aannemer, Friso Bouw is met een verbeterplan gekomen, maar ook dat heeft bij de volgende twee blokjes
rijtjeswoningen niet tot een goed resultaat geleid.
Het werk is stilgelegd. De andere bewoners van de eerste groep van 64 huurhuizen kunnen tot kerst in hun
woningen blijven.
Door dit alles is op dit moment de versterkingsoperatie in Opwierde-Zuid effectief “on hold” gezet.

Witboek Overschild
Een handleiding voor bewoners bij de versterkingsoperatie
Op 4 november heeft DVO (Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild) in dorpshuis De Pompel in
Overschild haar Witboek Versterking aangeboden aan de burgemeester van Slochteren en aan de NCG.
Het Witboek is een Handleiding. In het Witboek wordt bewoners handvatten aangereikt hoe met de versterking
om te gaat. Er worden vijf thema’s onderscheiden:
- invloed van de bewoners op het proces
- keuzes tussen versterken, sloop en herbouw, of vertrekken
- tijdelijke huisvesting
- de toekomst van het dorp
- kosten en waardebepaling
Het zijn de vijf thema’s waar elke bewoner en elk dorp mee te maken heeft bij de versterkingsoperatie. De
thema’s worden in hun samenhang behandeld. Het is daarom breed relevant. Het Witboek is hier beschikbaar:
http://overschild.nu/wp-content/uploads/2017/10/DVO-WITBOEK-OVERSCHILD.pdf
Op 27 november hebben de bewoners van Overschild in een bijeenkomst van de NCG gehoord dat een zeer groot
aantal woningen gesloopt zal moeten worden. In Overschild zijn praktisch geen rijtjeswoningen, het betreft hier
ongeveer 150 vrijstaande woningen. De eerste 30 versterkingsadviezen zijn aan de bewoners verstrekt. De kosten
van versterking van de individuele woningen zijn hier vaak zo hoog dat waarschijnlijk meer dan de helft van de
bewoners het aanbod krijgt van sloop en nieuwbouw.
De versterkingsoperatie trekt een ongekend zware wissel op het dorp.
”Straks ligt een van mijn kinderen onder een betonplaat” een bewoner

Afspraken met de NAM
De keuzes die de NCG maakt (zoals in Overschild meer dan 50% sloop) zijn het gevolg van de afspraken die de NCG
heeft gemaakt met de NAM over de financiële verrekening. De NCG noemt dat “de kaders”.
De afspraken over “de kaders” zijn opgenomen in de Meerjarenprogrammabrief van de NCG van 21 november
2017. Zie hier:
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/themas/m/meerjarenprogramma/documenten/publicaties/2017/1
1/21/meerjarenprogramma-brief
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Stand van zaken: het meerjarenprogramma
In het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen staat de aanpak van NCG beschreven
voor het komende jaar en de vier jaren erop. Jaarlijks actualiseert NCG het meerjarenprogramma op basis van
nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De plannen komen tot stand in samenwerking met verschillende overheden
en maatschappelijke organisaties.
In het verleden heeft de NCG het Meerjarenprogramma 2016-2020 vastgesteld, en een jaar later het
Meerjarenprogramma 2017-2021. Nu is het Meerjarenprogramma 2018-2022 aan de beurt. Dat zou in
december 2017 definitief moeten worden.
Door diverse oorzaken is er echter nog geen concept:









een lange kabinetsperiode waardoor het ministerie geen input heeft geleverd (c.q. kon leveren) op cruciale
onderdelen van het MJP, zoals het schadeprotocol; pas op 26 oktober is weer een nieuw kabinet aangetreden
er is nieuwe minister voor Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, is, en een nieuwe project DirecteurGeneraal (project-DG) benoemd, Anita Wouters, die zich eerst willen inwerken en de samenhang willen
borgen, dus voorlopig geen deelbesluiten nemen
een schadeprotocol dat nog niet vastgesteld is, en waarin vooral de rol van de Staat (“het Rijk”) nog ingevuld
moet worden
een weinigzeggend regeerakkoord waar (in paragraaf 3.3) vooral veel vage platitudes staan
een versterkingsoperatie waarvan zojuist de (financiële) kaders met NAM zijn afgesproken, waar vertraging is
bij de sterkteberekeningen en de versterkingsadviezen, en waar verder vooral op technisch, juridisch,
operationeel en emotioneel vlak het ene na de andere probleem opdoemt
nog geen duidelijkheid over de (gewenst steviger) juridische positie van de NCG.

Daarom heeft de NCG op 21 november 2017 een zogeheten Meerjarenprogrammabrief uitgebracht. Zie hier:
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/themas/m/meerjarenprogramma/documenten/publicaties/2017/1
1/21/meerjarenprogramma-brief
Na de jaarwisseling gaat de NCG, Hans Alders, in 2018 alsnog het Meerjarenprogramma 2018-2022 presenteren.

CVW (Centrum Veilig Wonen)
Personele wijzigingen
Eerder heeft de directeur versterking, Jan Emmo Hut, zijn vertrek aangekondigd, in het voorjaar van 2018.
Op 18 november heeft de algemeen directeur, Peter Kruyt, verklaard dat ook hij aan het eind van dit jaar stopt bij
het CVW. Dat hangt volgt hem samen met de andere rol van het CVW in de toekomst.
Het is de bedoeling dat het CVW vanaf 1 januari 2018 onder regie van de NCG komt en op afstand van de NAM.
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Opkoopregeling: Kritiek Nationale Ombudsman
De Nationale Ombudsman constateert in een kritisch rapport dat de Opkoopregeling van de NCG niet
eerlijk verliep.
Het experiment met het opkopen van onverkoopbare Groningse huizen door de Nationaal Coördinator Groningen
(NCG) is niet eerlijk en transparant verlopen. Dat constateert op de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen.
Hij onderzocht de tijdelijke opkoopregeling na een klacht van een huiseigenaar die voor de regeling in aanmerking
wilde komen, maar werd uitgeloot.
“Burgers rekenen op een betrouwbare overheid, maar de overheid blijkt te loten om andermans ellende.”
Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen

Volgens de ombudsman moet de NCG in de toekomst beter communiceren wat de werkwijze en de selectiecriteria
zijn bij te veel aanmeldingen. Ook was nu niet duidelijk op welke wijze huiseigenaren die buiten de boot vielen
bezwaar konden aantekenen.
Zie hier het volledige rapport van 4 oktober van de Nationale Ombudsman:
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/rapport/20170109%20%20R%20%20201635056%20%204-102017_1.pdf
Rechtbank
De betrokken huiseigenaren hebben bij de Bestuursrechter het besluit van de NCG aangevochten. Met een
wonderlijke onderbouwing heeft de Rechtbank Noord-Nederland op 21 november 2017 echter geoordeeld, dat
het besluit van de NCG geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb is.
De betrokken huiseigenaren overwegen in beroep te gaan bij de Raad van State.

Bloeiend verzet
Op 11 november is ‘Bloeiend verzet’ gerealiseerd. Duizenden bloembollen zijn gepoot in een veld bij de N999 bij
Uithuizen. Het is een eerbetoon aan alle helden die strijden tegen gaswinning en schade.
Zie www.bloeiendverzet.nl voor meer informatie.

Erfgoedloket geopend
Voor bewoners van monumenten of karakteristieke panden is nu het Erfgoedloket geopend.
Ze kunnen er terecht voor zowel vragen over schade als vragen over versterking.
Het Erfgoedloket is ondergebracht bij Libau. Het is volledig operationeel vanaf 1 januari 2018.
Voor meer informatie zie http://www.libau.nl/monumenten/erfgoedloket-en-erfgoedadviesteam/, of bel 050 –
313 2709 of mail naar info@erfgoedloketgroningen.nl.
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Storting puin 26 oktober
Gedupeerde Groningers en Milieudefensie hebben op 26 oktober tien kuub puin van monumentale Groninger
boerderijen die door de gaswinning zijn vernield, gestort op de stoep van het ministerie van Economische Zaken in
Den Haag. Het gebeurde op de dag dat Eric Wiebes, de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat
aantrad.
“We zijn klaar met het uitzichtloze politieke geleuter over de gasproblemen. Het nieuwe regeerakkoord geeft ons
weinig hoop op een betere toekomst’’, aldus Trudy Aleven van de GBB. “Dit is de derde regering bij wie we
aankloppen. Wij kunnen niet nog vier jaar wachten. Wij willen dat Wiebes de kop d’r veur gooit. Net als elke
andere Nederlander willen wij een veilige toekomst voor onze kinderen.’’

Bij zijn bezoek aan Groningen op 22 november krijgt Eric Wiebes (enigszins ter compensatie, maar ook om het nog
eens helder onder de ogen te brengen) het boekje van Pluis overhandigd.

Klimaattop 9 november
De provincies Groningen, Friesland en Drenthe organiseerden op 9 november de Noordelijke
Klimaattop. De GBB was erbij en niet zonder reden!
In de week van de internationale klimaattop in Bonn organiseerden de drie noordelijke provincies een eigen
klimaattop. Een top vol sprekers, sessies, voorbeelden en afspraken over de transitie naar een klimaatneutrale
toekomst. De GBB was erbij, want…. Over gaswinning geen woord!
Daarom stond de GBB de bezoekers van de top op te wachten met Ons Moeke.
De koe Ons Moeke staat voor Groningen dat wordt uitgemolken tot het arme dier naar het slachthuis moet. Dat
moet anders en vandaar de oproep:
“Melk ons niet langer uit! Nu naar nul.”
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Oproep
Onderzoek naar houding bij schade
Een onderzoek, maar net even anders. Met enige regelmaat zien we onderzoeksaanvragen voorbij komen in
verband met de mijnbouwschade in Groningen. Dit keer een oproep aan mensen die misschien wel schade
(gehad) hebben, maar zich niet actief bezig houden met enige vorm van protest. Hasse is nieuwsgierig naar wat u
beweegt...
Beste lezer,
Voor mijn afstudeeronderzoek naar de sociale spanningen rondom de gaswinningen ben ik op zoek naar mensen die
gedupeerd zijn door de gaswinningen/aardbevingen, maar niet per sé actief protesteren. Ik vraag me af wat de redenen
hiervoor zijn: bent u moegestreden, heeft u geen tijd om te protesteren, ervaart u persoonlijk weinig problemen? Of is er een
hele andere reden waarom u niet protesteert?
Ik hoor het graag! U kunt mij bereiken op hassevanderveen@hotmail.com of 06-43193237, ook voor nadere informatie.
Met vriendelijke groet,
Hasse van der Veen

Op de agenda
Peter van der Gaag, workshop geologie, 16 december
Op 16 december gaat Peter van der Gaag in Vita Nova, Middelstum, een workshop verzorgen met de werktitel
“Geologie voor dummies”. Nadere informatie volgt. De GBB-leden krijgen een uitnodiging per e-mail.

Presentatie resultaten enquête hypotheekproblemen, 16 februari 2018
Vrijdagmiddag 16 februari 2018 is de presentatie van de uitkomsten van de grote enquête over
hypotheekproblemen door de gaswinning. Om 14.00 uur, in de Nicolaikerk, Appingedam.
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.

pagina 12 /12

Nieuwsbrief nr. 57 Groninger Bodem Beweging

28 november 2017

De Schone Lei (3, slot)
De betrouwbare BRON voor het laatste NEPNIEUWS en de ALTERNATIEVE FEITEN!
Heemschut heeft nieuwe partner in NAM!

Nobelprijs voor de Vrede naar ICAG

Dankzij IS is er veel belangstelling voor de monumenten in het
Midden-Oosten. Palmyra is inmiddels een bekende naam.
Ahmed al Mahdi is voor het internationaal Strafhof gebracht
voor verwoestingen in Timboektoe. De aanklager benoemt zijn
daad als: "Een laffe aanval op de waardigheid en identiteit van
hele bevolkingsgroepen."

De toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan de
Internationale Campagne voor de Afschaffing van de Gasterreur
(ICAG) is een geweldige erkenning en steun in de rug voor alle
organisaties, groepen en individuen die zich inzetten voor de
afschaffing van de gasterreur, waaronder Waakzaam
Woldendorp, Warffum Alert! en de Groninger Bodem Beweging.
Gasterreur is het verschijnsel dat onder dekking van op geld
beluste overheden gasmaatschappijen het leven van duizenden
mensen ontwrichten. “De effecten van gasterreur zijn
desastreus”, aldus het Nobelcomité.

De bond Heemschut, die zich inzet voor Nederlandse
monumenten, is er stinkend jaloers op. En is ook boos:
“Wel belangstelling voor het cultureel erfgoed in de Arabische
wereld, maar niet voor die in Groningen!!”.
Dat wringt temeer nu van de 1.600 rijksmonumenten in het
gaswinningsgebied er al meer dan 1.200 beschadigd zijn.
Dankzij een nieuwe partner komt daar nu een einde aan.
Woordvoerder Piet Jongesteen is er heel blij mee. “We hebben
een contract met de NAM gesloten! Ze gaan al onze
monumenten stevig aanpakken. Helemaal gratis!”
”Hopelijk komt er hierdoor eindelijk meer aandacht voor de
bedreigde monumenten in het gaswinningsgebied”, zo zegt Piet
Jongesteen verwachtingsvol.

De Nobelprijs is bovendien een belangrijk signaal voor alle
landen die het Internationaal Verdrag voor het Uitbannen van
Gasterreur, dat op 7 juli door 122 landen werd uit-onderhandeld,
nog niet hebben ondertekend, waaronder Nederland.
Het Nobelcomité kiest duidelijk voor verzoening en daadkracht
in plaats van de valse retoriek van regeerakkoorden en roept alle
landen op het verbod op gasterreur te ondertekenen.
De prijs wordt op 10 december uitgereikt in Oslo.

Nieuwe campagne van de provincie Groningen
Het Friese reclamebureau Fake-PR is erg blij met de eervolle opdracht van de provincie Groningen. Eerder heeft het bureau de
overheidscampagne: ‘Alcohol maakt meer kapot dan je lief is’ verzorgd. Nu wil men opnieuw een rijksbrede campagne verzorgen.
Pake Fake is opgetogen: ”We hebben maanden gebrainstormd, en we zijn eruit. Het wordt een pakkende leuze, helemaal
toegesneden op de situatie in Groningen. Het wordt, tada, tada, tadaaaa:”

“De overheid maakt meer kapot dan je lief is”
De provincie ziet de campagne met vertrouwen tegemoet. “’Er gaat niets boven Groningen’ is een groot succes geworden”, aldus
woordvoerder Naomi Oudtante, “Ging heel glad. Dat moet met deze campagne ook kunnen lukken!”

Epicentrum Warffum
Waar moet je wezen? Wat moet je zien? Hier de beste plekken in Warffum volgens de bloggers Henk en Esther.
Henk is enthousiast over Warffum “Vet oud is het hier!” Opnieuw Henk: “Er rijden hier nog dieseltreinen, en mensen hebben
warempel telefoons die met een draad aan de muur vastzitten!” Esther valt hem bij: “Een deel van het dorp leeft nota bene in de
e
19 eeuw!!! Waar vindt je dat nog?”. Ze zien enorm veel potentie voor het dorp, het is niet voor niks de grootste wierde van
Groningen. Esther is uitbundig: “Een stolp erover. En slimme innovaties eronder!”.
Henk: “Stel je eens voor. En dan helpen kickstarten en opschalen! En samen bouwen we aan ruimte voor een beter leven. Stel je
eens voor. Growing a better world. Together.”
Uit eten gaan blijft voor onze bloggers ‘together’ het belangrijkst. Esther lekkerbekkend: “Dat wordt pure, hele verse, fruits-dumer. Daarvoor gaat de haven van Noordpolderzijl opgelift worden. Mijn vriendin Marijke heeft al een like’je gestuurd.”

De Schone Lei wordt belangeloos gesponsord door de NAM

Bron van onze destructie

