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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER
Als uw bestuur hebben we ons naast het
gebruikelijke overleg- en bestuurswerk de
afgelopen periode weer hard gemaakt voor de
drie belangrijkste doelen van onze Groninger
Bodem Beweging.
In de eerste plaats heb ik 't dan uiteraard over
het onderwerp Veiligheid. Verderop in deze
nieuwsbrief leest u welke belangrijke procedure
we volgens afspraak met u tijdens de vorige
ledenvergadering zijn gestart.

Dan volgt de continue verbetering van de schadeprocedure en
afwikkeling waarover we regelmatig met vertegenwoordigers van
de NAM om tafel zitten. Een belangrijk resultaat betreft nu ook de
toezegging van de Nam dat zij van plan zijn om maatwerk te
leveren voor die mensen die om welke reden dan ook vastzitten
in hun huis. Hetzij mensen die ziek worden van de druk en de
angst voor nieuwe bevingen, hetzij mensen die hun huis niet
kunnen verkopen terwijl het hun wens is naar een verzorgingshuis
te gaan, hetzij mensen die om veiligheidsredenen hun huis moeten
verlaten.
Ook hebben we de toezegging gekregen dat zal worden nagedacht
over het instellen van een klachtenlijn.
Als derde doel geldt de verbetering van het perspectief voor
mensen in Groningen. De door ons ingestelde Denktank heeft ons
een zeer innovatief en conceptueel plan aangeboden:

“De Groningen Way”, u kunt het rapport downloaden via onze
website. Het Dagblad en RTV Noord hebben daar al ruim aandacht
aan besteed. Het rapport ligt volledig in lijn met het belangrijke
adviesrapport van de door de provincie ingestelde commissie
Meijer. Meer hierover leest u verderop.

LEDEN VOOR LEDEN BIJEENKOMST
Op vrijdag 22 november staat de volgende Leden voor Leden
bijeenkomst gepland op ons kantoor te Loppersum. De deur
staat van 14:30u tot 17:30u open en de koffie/thee staan
klaar.

De Leden voor Leden van december heeft als thema
“Bouw en Bouwkunde”. Leden van onze werkgroep Bouw
zullen aanwezig zijn om allerhande vragen te inventariseren
en mogelijk direct te beantwoorden. De datum wordt z.s.m.
bekendgemaakt.



HET RAPPORT COMMISSIE DUURZAME-TOEKOMST NOORDOOST GRONINGEN

De conclusies van het rapport van de Commissie Duurzame Toekomst Noordoost Groningen (kort-
weg Commissie Meijer) spreken het bestuur van de GBB erg aan:

1. Groningen zucht onder de nadelen van de langdurige gaswinning: het tast gevoelens van
veiligheid en toekomstzekerheid van de mensen aan, het woon- en leefplezier vermindert,
er is een ongunstige invloed op het imago van Noordoost Groningen als vestiging- en woon-
locatie en op termijn kunnen er schadelijke gevolgen zijn voor economie en werkgelegen-
heid.

2. De Commissie Meijer vindt dat er extra regionale maatregelen moeten worden genomen
omdat het vanzelfsprekend is dat Noordoost Groningen mee profiteert van de opbrengsten
van de gaswinning in plaats van daar de dupe van te worden.

3. De Commissie Meijer specificeert een aantal belangrijke maatregelen. Deze maatregelen zijn
onder te brengen in drie groepen.

� Het vergroten van de veiligheid en toekomstzekerheid van bewoners.
� Het verbeteren van de kwaliteit van de woon/ en leefomgeving.
� Het geven van een duurzaam economisch perspectief voor de regio.

Tot de maatregelen behoren:
� Het aardbevingsbestendig maken van woningen
� Het oplossen van schrijnende situaties
� Het verbeteren van de schadeafhandeling
� Een herstructurering van de woningmarkt
� Impulsen voor het gebied dmv lokale energieopwekking en een ambitieus innovatie-

programma 'Gas 2.0'
De maatregelen zullen deels direct door de NAM moeten worden betaald, deels door de over-
heid en deels door de provincie.
Voor een volledig overzicht verwijzen wij naar het rapport, dat te vinden is op onze website.

4. De maatregelen moeten in een open dialoog tussen alle betrokken partijen in Noordoost
Groningen, de NAM en de Rijksoverheid worden uitgewerkt en uitgevoerd.

Hoewel er nog veel te zeggen is over de verdere uitwerking van de plannen, vond en vindt het
bestuur van de GBB het belangrijk een eensgezind signaal naar Den Haag te sturen en daarom
stelt zij zich achter de zogenaamde 'Verklaring van Huizinge', die als bijlage bij deze nieuwsbrief is
opgenomen.
Niettemin willen we graag een paar kanttekeningen maken:
1. Het bedrag, dat we voor het gemak toch maar compensatie noemen, is wat laag (45 miljoen

per jaar uitgesmeerd over 20 jaar). Dit roept de vraag op of het alleen een compensatie is voor
de geleden schade door Noordoost Groningen tot nu toe of inclusief de nog komende schade;
er is een goede kans dat we de komende 20 jaar bevingen houden. Meijer zei op 1 november
dan ook terecht dat dit bedrag een eerste aanzet is.

2. We willen sterk benadrukken dat deze regionale compensatie naast twee andere belangrijke
gerechtvaardigde eisen staat: een volledige schadeloosstelling aan particulieren, inclusief com-
pensatie voor waardedaling van de eigen woning, en een vermindering van de onveiligheid van
het gebied door een substantiële vermindering van de gaswinning. Over dit laatste punt sprak
de Commissie Meijer zich niet uit omdat dat niet tot haar opdracht behoorde.
De regionale compensatie mag de discussie over de gaswinning niet blokkeren, het mag geen
afkoopsom worden. We verwijzen naar de brief van Rodenboog namens de zeven noordelijke
burgemeesters (zie onze website).
Niet compensatie moet bovenaan de agenda staan maar veiligheid. Zonder een verbetering van
de veiligheid op de langere termijn zal regionale compensatie niet renderen.

Voor de GBB staat veiligheid bovenaan en daarom zullen we protest aantekenen tegen de  gas-
winning op het huidige productieniveau. Zie het volgende nieuwsbericht.



GBB IN DE LOOPGRAAF TEGEN HET NIEUWE WINNINGSPLAN VAN DE NAM

In december van dit jaar zal de NAM haar nieuwe winningsplan voor het Groninger gasveld
bij minister Kamp indienen. In dit plan staat beschreven op welke wijze en onder welke
voorschriften en beperkingen de NAM de komende jaren gas gaat winnen. Verwacht mag
worden dat er, vergeleken met de vorige winningsplannen, meer aandacht zal worden
gegeven aan het aspect veiligheid en schade. Hoeveel gas er zal worden gewonnen en met
welke snelheid, is een zaak van overleg tussen minister Kamp en de NAM, waarbij de stem
van Kamp de doorslag zal geven.

Naar verwachting zal Kamp in januari 2014, op basis van de voorhanden onderzoeken en
de afwegingen binnen het kabinet, het winningsplan goedkeuren, eventueel met wat kleine
aanpassingen. Het bestuur van de GBB acht het daarbij erg waarschijnlijk dat het kabinet
de NAM zal toestaan het huidige productieniveau van het gas te handhaven, eventueel met
een 'politieke' mindering van rond de 5%.

Van alle onzekerheden over de dynamiek in de ondergrond, lijkt de stelling dat minder snel
winnen de kans op bevingen en ook op zwaardere aardbevingen verkleint, wel het minst
onzeker. Zie het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van 22 januari 2013.
De GBB is dan ook voor een substantiële vermindering van de gaswinning van rond de 40%,
min of meer conform het advies van de SodM.
De GBB zal daarom een zienswijze indienen (lees: bezwaar) op het ontwerpbesluit van
minister Kamp indien hij het huidige productieniveau wenst te handhaven. Indien nodig zal
de GBB beroep aantekenen bij de Raad van State.
Hierop anticiperend heeft de GBB een overeenkomst gesloten met mr. Jewan de Goede van
PlasBossinade advocaten N.V. in Groningen die de GBB zal bijstaan bij de bestuursrechtelijke
procedure. Een aantal medewerkers van PlasBossinade woont in het aardbevingsgebied en
het kantoor staat sympathiek tegenover de doelstellingen van de GBB.

Bij het ontwikkelen van de zienswijze (lees: bezwaar) op het conceptbesluit van de minister
wordt de GBB geholpen door twee docenten van de Hanzehogeschool. Voor het vak
bestuursrecht hebben zij hun studenten aan het werk gezet een bijdrage te leveren aan de
zienswijze. In de nabije toekomst hoopt de GBB meer maatschappelijke steun te verkrijgen
voor haar initiatief.

INVENTARISATIE SCHADEFOTO’S
Vanaf deze week is er een extra kaartlaag beschikbaar op ons
Gasbevingen Portaal: een kaartlaag bestaand uit ingestuurde
schadefoto’s met een korte beschrijving.

Hierbij een oproep aan iedereen om foto’s in te sturen. Graag
aangeven van welke locatie de foto’s zijn en een korte beschrijving
van de schade. De foto’s kunnen gemaild worden naar:
fotokaart@groninger-bodem-beweging.nl.

Er zijn inmiddels al zoveel schadefoto’s gemaakt door bewoners,
taxateurs en anderen dat we een goed beeld van de totale omvang moeten kunnen krijgen
op de kaart. Ook kunnen alle foto’s in een lijst worden uitgedraaid om te fungeren als een

“zwartboek”.

Ons Gasbevingen Portaal is te vinden op: www.opengis.eu/gasbevingen. De foto-
kaartlaag staat onder “bewoners”. Om de foto’s goed te zien is iets inzoomen op de kaart
nodig.



Bijlage

VERKLARING VAN HUIZINGE

Partijen bijeen te Huizinge verklaren op 15 november 2013:

Waar de gehele Nederlandse samenleving ruim 50 jaar de voordelen van de gaswinning heeft genoten, is in de
afgelopen periode indringend duidelijk geworden dat de samenleving in Noord-Oost Groningen wordt geconfron-
teerd met veiligheidsrisico’s, schade, nadeel en verlies aan perspectief. Lusten en lasten van de gaswinning uit
het Groningen-veld zijn ernstig uit balans. Dat is de conclusie van de commissie Duurzame-Toekomst Noord-
Oost Groningen.

Wij onderschrijven deze conclusie volledig.

De commissie heeft een samenhangend pakket aan maatregelen voorgesteld om in Noordoost Groningen de
veiligheid te vergroten, de schadeafhandeling te verbeteren, de aangetaste leefbaarheid te verbeteren en de
economie een impuls te geven om daarmee de regio een nieuw perspectief te bieden. De commissie roept NAM,
de Rijksoverheid en de provincie op middelen beschikbaar te stellen om de geadviseerde maatregelen tot uit-
voering te brengen.

Wij onderschrijven het advies en het samenhangend pakket aan maatregelen en roepen de NAM, regering en
de provincie op het advies integraal over nemen en de benodigde middelen voor de uitvoering van het samen-
hangende maatregelenpakket beschikbaar te stellen.

De commissie heeft geconstateerd dat het vertrouwen van veel inwoners is geschonden. De immer aanwezige
acceptatie van de aardgaswinning is ernstig aangetast. Veiligheid, herstel van vertrouwen en nieuw perspectief
zijn van essentieel belang om het draagvlak te herstellen. De commissie adviseert een open dialoog in het ge-
bied op gang te brengen om dit te borgen.

Wij onderschrijven dit advies en spreken de bereidheid uit om aan die dialoog deel te nemen.

Uit het advies van de commissie spreekt een ‘sense of urgency’ en de commissie roept partijen op snel en voort-
varend in actie te komen.

Wij delen het gevoel van urgentie en onderkennen dat voortvarendheid is geboden, wij zijn bereid meningsver-
schillen terzijde te schuiven en eensgezind op te trekken in het belang van het gebied. Dit eensgezinde signaal
in de vorm van deze ‘Verklaring van Huizinge’ is daartoe de eerste stap.


