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Vo o rw oord van d e vo o rzi tter

Beste leden,
De discussie over de gaswinning in Groningen is in de eerste weken van dit jaar in een stroomversnelling geraakt.
Het is bijna niet bij te benen. In deze nieuwsbrief zetten we de ontwikkelingen op een rij.
Het nieuwe jaar begon onstuimig met een zware beving in Zeerijp van 3.4 op de schaal van Richter. Naast de
schrik en de (nieuwe) schade kwam vooral ook de boosheid boven in Groningen. ‘Wanneer is het nou eens
afgelopen?’ was een veelgehoorde kreet. Naast discussies over de sterkte van de beving, die volgens diverse
kenners veel zwaarder was dan de beweerde 3.4, had Groningen er vooral genoeg van om genegeerd te worden
door de regering en de rest van Nederland. Deze laatste zware beving zette daarmee niet alleen Groningen in
beweging maar ook Den Haag en de rest van Nederland. Het GBB bestuur smeedde snel plannen voor een
fakkeltocht op 19 januari met als motto 'Genoeg is Genoeg'.
Met medewerking van velen, met name Milieudefensie, slaagden we erin in 10 dagen tijd zo'n 12.000 mensen op
de been te brengen. Dit was een zeer sterk signaal richting Den Haag.
We zagen ook de totstandkoming van een nieuw schadeprotocol. Over de aanloop daar naar toe, wordt in deze
nieuwsbrief bericht. In een binnenkort te verschijnen volgende nieuwsbrief gaan we in op de inhoud en betekenis
van het nieuwe schadeprotocol.
In de afgelopen maand kwam ook het verlossende woord van het Gerechtshof Leeuwarden, namelijk dat
huiseigenaren in het Groningse aardbevingsgebied recht hebben op compensatie voor de verminderde waarde
van hun woning, ook al hebben ze die nog niet verkocht. De verwachting is dat de NAM in cassatie gaat bij de
Hoge Raad.
Het geeft voldoening dat de stelling die de GBB al jaren verkondigt door steeds meer deskundigen en politici wordt
overgenomen: de gaskraan moet dicht.
Ik hoop dat ons voortdurende pleidooi voor een parlementaire enquête naar de besluitvorming rond de vormgeving
van het gasgebouw, uiteindelijk óók voldoende steun krijgt in de Tweede Kamer. De Groningers hebben recht om
de oorzaak die hen zoveel ellende heeft gebracht, te kennen en te beoordelen

Jelle van der Knoop
voorzitter Groninger Bodem Beweging
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