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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER
Het zijn spannende tijden momenteel:

Keuzevrijheid
aannemer

Presentatie rapport
Denktank GBB

Nieuw bestuurslid
stelt zich voor

Agenda met een
overzicht van onze
komende activiteiten

Presentatie advies
CIE Meijer

Groninger Bodem Beweging
Stationslaan 8
9919 AB Loppersum
06-17268247

Maandag aanstaande, 28 oktober, brengt
de denktank haar advies uit aan ons als
GBB bestuur in aanwezigheid van o.a.
burgemeester Rodenboog en de media.
Dan zullen we weten welk plan zij hebben
ontwikkeld om ons gebied weer positief op
de kaart te zetten. Tussentijds is een aantal
keer afstemming gezocht met de Commissie Meijer, (ofwel
de Commissie Duurzame toekomst Noord-Oost Groningen)
en hieruit bleek dat we ook daadwerkelijk in elkaars
verlengde hebben gewerkt.
Dat vormt meteen ook het tweede belangrijke moment want
op 1 november brengt de Commissie haar advies uit aan de
voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten, de heer
Max van de Berg. Degenen die bijgedragen hebben aan het
advieswerk zijn uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn en dat
geldt ook voor uw bestuur.
Verder is de tijd besteed aan de gebruikelijke bestuurlijke
zaken. Helaas heeft een tweede bestuurslid haar werk voor
de GBB moeten neerleggen ivm de hoeveelheid werk die op
haar afkwam als bestuurslid, Jeanette Schoorl. We zijn
tevreden met een nieuw aspirant bestuurslid in de persoon
van Derwin Schorren; hij zal voor wat betreft de werkgroep
bouw haar taak overnemen. Verderop in deze nieuwsbrief
wordt hij bij u geïntroduceerd.
Dan zijn we nog op zoek naar een tijdelijke penningmeester
aangezien Albert Wijbrands tijdelijk op non-actief is vanwege
prive-omstandigheden. U zult begrijpen dat wij blij zijn met
alle extra hulp in de vorm van mensen die ondersteunend
werk leveren voor de werkgroepen. Vooral de werkgroepen
administratief en PR vragen veel tijd.

info@groninger-bodem-beweging.nl
www.groninger-bodem-beweging.nl
Openingstijden (muv schoolvakanties):
Maandagochtend 9:30u-11:30u
Vrijdagmiddag 14:00u-16:30u

Wellicht tot ziens bij een van de komende en tot nu toe zeer
geanimeerde “Leden voor Leden” bijeenkomsten.
De volgende datum hiervoor vindt u in de agenda.

Keuzevrijheid aannemer schadeherstel
Op donderdag 24 oktober vond de tweede thema-avond plaats in het gemeentehuis van
Loppersum, deze keer speciaal voor ondernemers.
De GBB was op beide avonden vertegenwoordigd,
met name om te luisteren wat er ingebracht werd.
De avond werd vooral bezocht door aannemers
en opleiders.
Een veel genoemd euvel was het niveauverschil
tussen de taxateurs die door de NAM de schades
opnemen. Veel aannemers kunnen hier moeilijk
mee uit de voeten. Veel van de klachten die wij
binnenkrijgen van leden hebben hier ook mee te
maken. Los van de twijfel over de deskundigheid
zijn er veel klachten over de houding van de
taxateurs en het feit dat bewoners niet goed
voorgelicht worden over de keuzes van bv.
uitbetaling en aannemers.
Op deze avonden werd door de NAM-medewerkers benadrukt dat gedupeerden echt zelf
de keuzevrijheid voor een aannemer hebben. Kunt u die keuze niet maken dan heeft de
NAM een poule van aannemers waarvan u één toegewezen kunt krijgen. Maar dit is dus
absoluut niet verplicht.
Ook mag u zelf weten hoe u de financiële afwikkeling wenst. U kunt de NAM (deels) de
facturen rechtstreeks laten betalen maar u mag het bedrag ook zelf ontvangen om de
facturen zelf te voldoen.
Tot slot was er een opmerkelijke vraag van de NAM aan de aannemers. Wat zouden zij
ervan vinden als de schijf “taxateurs” helemaal uit de schadeprocedure gehaald werd?
Hierop werd met verbazing gereageerd. De meeste aannemers zien deze luchtballon niet
zitten en een enkeling vroeg zich hardop af of de verantwoording voor een correcte
afhandeling van de schade in hun schoenen wordt geschoven.
We verwachten dan ook niet dat dit werkelijkheid zal worden. Deskundige, onafhankelijke
taxateurs die volgens een standaard werken is veel wenselijker. Maar voordat we zover
zijn moet er nog wel iets verbeteren.

Gemeenteraad Bedum ongerust over aanpak minister Kamp
De gemeenteraad van Bedum is ongerust over het gebrek aan daadkracht dat minister
Kamp (economische zaken) toont om de aardbevingsproblematiek in Noord-Groningen aan
te pakken. Unaniem nam de Bedumer raad donderdagavond een motie aan waarin de zorgen
op dit punt kenbaar worden gemaakt.
Bedum vraagt in de motie om een 'onvoorwaardelijke erkenning' van de problematiek dor
Kamp en om garanties de (leefbaarheids)schade ook voor de langere termijn te
compenseren. Deze motie, ingediend door fractievoorzitter Martin Broekmans van
Gemeentenbelangen Bedum (GB), sluit naadloos aan op een eerdere brief van de Raad van
Loppersum en een motie in de gemeenteraad van Slochteren. "De aandacht voor deze
problematiek mag niet verflauwen", reageerde de Bedumer wethouder Egbert Zwart.
(bron: DvhN)

PRESENTATIE RAPPORT DENKTANK GBB 28 OKTOBER 2013
De denktank, geïnstalleerd door de Vereniging Groninger Bodem Beweging (GBB),
presenteert haar bevindingen op maandag 28 oktober om 16:00uur in het kantoor van de
GBB, Stationslaan 8 in Loppersum.
Door de gaswinning treden neveneffecten en risico's op
die de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van de
provincie verslechteren. Met name de kans op
zwaardere aardbevingen is zo'n risico. Het correct
afhandelen van schade van particulieren is niet
voldoende; de compensatie van indirecte schade door
een verslechtering van de vooruitzichten van de
provincie is minstens zo belangrijk.
Teneinde
het
proces
van
vormgeving
van
compensatiemaatregelen te ondersteunen en te
versnellen heeft de GBB op 21 juni j.l. een Denktank
ingesteld. De Denktank aanvaardde de opdracht
kansrijke projecten op het gebied van energietransitie
te formuleren en uit te werken. De projecten zouden de
economische infrastructuur en - levensvatbaarheid van
Groningen moeten verbeteren en een spin-off moeten
hebben die ten goede komt aan de provincie in brede
zin.
De Denktank bestaat uit de volgende personen:
Ÿ Prof. dr. G.J.W. (Gert-Jan) Euverink, hoogleraar Producten en Processen voor
Biotechnologie in de Biobased Economie, Rijksuniversiteit Groningen,
Ÿ Dr. ir. W.J.Th. (Wim) Van Gemert, bijzonder lectoraat Instituut voor Engineering,
Kenniscentrum Energie, Hanzehogeschool,
Ÿ M. J.W. (Menno) Groeneveld, manager energietransitie Gasunie, voorzitter van het
bestuur van Humsterland Energie,
Ÿ Prof. dr. F.N. (Frans) Stokman, honorair hoogleraar Sociologie aan de Rijksuniversiteit
Groningen, gespecialiseerd in samenwerkingsproblemen en complexe besluitvorming,
voorzitter van het bestuur van Grunneger Power.
Ÿ Dr. C. Visser (Cindy), Centrum voor Energie en Milieukunde, IVEM
De Denktank heeft haar werk gedaan en komt met een zeer innovatief en wetenschappelijk
gefundeerd plan op het gebied van energietransitie dat, indien uitgevoerd, niet alleen
Groningen zeer veel zal opleveren maar tevens van veel nut is voor het landelijke proces
van energietransitie. De Commissie Duurzame Toekomst Noordoost Groningen (Commissie
Meijer) die door de provincie Groningen is ingesteld en die haar zal adviseren over de
toekomst van het gaswinningsgebied, heeft kennis genomen van de resultaten van de
Denktank en zal dit verwerken in haar binnenkort te presenteren advies.
Bestuur Vereniging Groninger Bodem Beweging.

Nieuw aardbevingslied: 'Loat Grunnen nait zakken'
Première in de oude Lutherse kerk aan het Spui in Amsterdam op zondag 27 oktober tijdens een
Grunneger Dainst. Zodra het lied beschikbaar is via internet zal deze via onze website te beluisteren zijn.

ACTIVITEITEN AGENDA

Presentatie GBB aanvragen

Ÿ 28 okt; Presentatie rapport Denktank

De GBB geeft regelmatig presentaties
over de gaswinning in het algemeen
en haar werkzaamheden in het
bijzonder.

Ÿ 1 nov; Overleg GBB - NAM Assen
Ÿ 1 nov; Presentatie advies Cie Meijer
Ÿ 4 nov; GBB presentatie Zuidwolde
Ÿ 8 nov; Overleg met Agnes Mulder (CDA)
Ÿ 13 nov; presentatie GBB bij de 'Vrouwen van
nu' van Stedum/Westeremden

U kunt voor bv. uw eigen
dorpsbelangenvereniging een
presentatie aanvragen via
info@groninger-bodem-beweging.nl.

Presentatie advies Commissie Meijer
Op vrijdag 1 november 2013 presenteert de Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost
Groningen haar advies over de toekomst van het gaswinningsgebied. Het advies wordt
aangeboden aan commissaris van de Koning Max van den Berg in Vita Nova in Middelstum.
Hierbij zijn ook GBB-bestuursleden en leden van onze denktank aanwezig; de laatsten
hebben een belangrijke bijdrage aan dit advies geleverd.

NIEUW BESTUURSLID GBB
Het bestuur van de GBB is blij met ons nieuwe (kandidaat-)
bestuurslid, Derwin Schorren. Derwin gaat de werkgroep
“Bouw” gestalte geven en stelt zich hieronder aan u voor.
Derwin Schorren
Woonplaats: Stitswerd
Beroep: Programmamanager
Groningen

aan

de

Hanzehogeschool

Bijzonderheden:
* Bestuurlijke ervaring;
* Ruime ervaring binnen grote instellingen...en kleine dorpen;
* Boek: Het Grasgroene Groningen (over de schrijver en dichter Jan Boer);
“Als student Geschiedenis ben ik zo’n 20 jaar geleden in Stitswerd gaan wonen. Sindsdien
pakt dit bijzondere en weidse land met haar machtige open luchten mij elke dag weer.
Hier wil ik blijven wonen én gun ik mijn kinderen later ook de keus om, op het veilige
Hogeland van Groningen, te kunnen wonen.
Ik heb, als enige bestuurslid van de GBB , (nog) geen schade aan mijn huis. Toch was ik
vanaf het vroegste uur lid van deze club. Ook ik ben geschaad door de aardbevingen: net
als vele anderen liep mijn gevoel voor ‘veilig wonen’ een stevige deuk op.
Ik wil weer veilig wonen; daadwerkelijk en gevoelsmatig! Om dit te bereiken geloof ik dat
wij in gezamenlijkheid (in de Groninger Bodem Beweging, dus!) veel beter op kunnen
treden naar die grote instanties, die zullen trachten om zaken te bagatelliseren en te
rekken.

