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VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER
Het was de afgelopen maand een wel zeer
hectische tijd voor uw bestuur. Vandaar dat deze
nieuwsbrief even op zich liet wachten. Gelukkig
troffen wij elkaar ook regelmatig bij leden voor
leden bijeenkomsten, werkgroepvergaderingen
en zeker bij de diverse manifestaties waarbij we
heel goed van ons hebben laten horen. Heel veel
dank voor al die vrijwilligers die er altijd weer
waren met koffie, spandoeken en persoonlijke
verhalen!
Dan het gasdebat wat ik voor u in Den Haag heb bijgewoond. Wel,
dat leverde helaas niet de voor onze veiligheid noodzakelijke
gasreductie op; wel talloze moties, die aantonen dat er tijdens onze
bezoeken bij de diverse Tweede Kamerfracties in de weken vooraf en
ook bij de hoorzitting in het Provinciehuis, goed naar ons is geluisterd.
Voor de vaste Kamercommissie Economische Zaken brachten wij
middels een fotobrochure 100 verschillende panden met
aardbevingsschade in beeld. Voorlopig blijkt minister Kamp echter
minder waarde te hechten aan onze veiligheid dan aan de voor
Nederland lucratieve gaswinning. Dat betekent dat wij nu een
zienswijze voorbereiden tegen het besluit van minister Kamp over de
gaswinning, dat overigens nog haar definitieve vorm moet krijgen.
Wellicht gaat het onderzoek van de Nationale Raad voor de Veiligheid
hierin nog iets voor ons betekenen. Het bestuur heeft inmiddels al
een gesprek gevoerd met deze Raad. U leest hier elders meer over.
Dan de uitnodiging aan uw GBB bestuur om met 2 personen deel te
nemen aan de Groningse Dialoogtafel. Als bestuur is het voor ons
geen begaanbare weg om een ledenvergadering te organiseren voor
onze inmiddels meer dan 1800 huishoudens waarin iedereen zijn of
haar zegje zou kunnen doen over de kaders waarbinnen het
verstandig zou zijn om deel te nemen. Dat zou naar onze mening een
Babylonische spraakverwarring opleveren en dan nog zou slechts een
klein deel van alle leden een inbreng kunnen hebben. Dat is de reden
dat wij ervoor hebben gekozen een document op te stellen waarin
we kort hebben verwoord op welke terreinen wij inmiddels onze inzet
plegen. Daar wordt dus nu de deelname aan de dialoogtafel aan toe
gevoegd. U heeft nu allemaal de gelegenheid om aan te geven of en
in welke mate u zich kunt vinden in onze koers. Inmiddels heeft al
1/2de deel van u gereageerd. Als de deelname door u positief wordt
beoordeeld, willen wij graag een klankbordgroep vormen om de
agendapunten aan de tafel mee voor te bereiden. U leest verderop
in deze nieuwsbrief hoe u kunt meedoen.

KANTOOR GESLOTEN
In de voorjaarsvakantie zal ons kantoor gesloten zijn van maandag
24 t/m vrijdag 28 februari. We zijn wel per mail bereikbaar!

MANIFESTATIES DIVERSE DORPEN GROOT SUCCES!
De GBB heeft in de maand januari 4 manifestaties georganiseerd. Dit deden we om een
podium te bieden aan onze leden. Vanuit de leden werd de roep om zich publiekelijk te uiten
steeds groter.
De georganiseerde manifestaties op 15,18,22 en 25 januari werden een groot succes. Niet
alleen vanwege de grote toestroom van mensen maar ook omdat diverse politici deze
gelegenheden aangrepen hun standpunten toe te lichten. Deze standpunten lagen niet altijd
in lijn met onze doelen en dat lieten het aanwezige publiek dan ook merken.
De GBB hield en houdt zich verre van “de politiek” maar niet van de politici. Die hebben we
hard nodig om voor onze rechten op te komen. Helaas blijkt na het gasdebat van 5 februari
jl. dat we nog een lange weg te gaan hebben.
Het is daarom ook niet uitgesloten dat er meer en grotere manifestaties georganiseerd gaan
worden waarbij we natuurlijk hopen dat er een massale opkomst is.
Hieronder een foto-impressie van de manifestaties.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op 5 maart a.s. houden we een Algemene
Ledenvergadering in Vita Nova, Middelstum.
De vergadering begint om 20:00u, inloop vanaf
19:30u. U ontvangt hier nog een aparte
uitnodiging voor met de agenda.
De avond zal bestaan uit een formeel gedeelte
gevolgd door een informeel gedeelte m.m.v. de
Bigband New Mean Swing Machine!

Middelstum

LEDENRAADPLEGING DIALOOGTAFEL
Deelname aan de dialoogtafel

—

In perspectief

Het zijn erg drukke tijden voor de Groninger Bodem Beweging (GBB). Er heerst binnen GBB een
goede sfeer van waaruit er door een groot aantal leden hard gewerkt om alle zaken die langskomen
zo goed mogelijk op te pakken. Als bestuursleden lopen we het vuur uit onze sloffen om in te gaan
op de uitdagingen die zich nu elke dag aandienen. Sinds een aantal jaren informeren wij politici en
media over dat wat hier gaande is: een gebied dat als wingewest wordt uitgeknepen, met bewoners
die economisch berooid en psychisch aangedaan in de steek gelaten worden. Van overheidswege
slechts met het Grote Geld als excuus. Gescheurd vertrouwen!
Niet te koop…
Langzaam dringt het tot heel Nederland door wat hier aan de hand is. En daar hebben we als GBB
behoorlijk aan bijgedragen door onze manifestaties, onze mediaoptredens voor radio, tv en de
artikelen in de kranten en op internet. Ook hebben we zo langzamerhand korte lijnen met de landelijke
politiek opgebouwd. Daarbij dringt het geleidelijk tot een ieder door dat wanneer het gaat om
aardbevingen, veiligheid niet te koop is.
Schaken en schakelen
Als bestuur schaken en schakelen we op diverse borden. We zetten ons in om het ledenaantal van
de GBB te vergroten: samen staan we sterker. We organiseren manifestaties om aan de rest van
Nederland te laten zien dat het ons menens is. Met kennis van zaken informeren we en lobbyen we
bij de politiek en de media. We gaan bezwaar aantekenen tegen het voorgenomen gaswinningsbesluit
van minister Kamp. Hiertoe zijn onze GBB werkgroepen op dit ogenblik druk doende om alle 92
rapporten te bestuderen die onder het gaswinningbesluit van Kamp liggen, daarbij geholpen door
landelijk prominente experts die zich vrijwillig aanmelden.
Dialoogtafel
Nu ligt er een uitnodiging om deel te nemen aan een dialoogtafel. Als GBB hebben we altijd gesteld
dat wij via de dialoog, met goed onderbouwde argumenten, de strijd aan willen gaan met diegene
die door de gaswinning onze veiligheid in het geding brengt. Dus op zichzelf is de dialoogtafel winst.
Het is dan wel zaak vooraf helder te krijgen waar we het aan tafel over 'mogen' hebben, welke
spelregels aan tafel gaan gelden en welke status de besluiten hebben die daar worden genomen. Het
bestuur van de GBB is daarom bereid om deel te nemen maar zal een aantal voorwaarden stellen.
Opzet dialoogtafel
In het advies van Wallage en Van Geel wordt de volgende structuur voorgesteld:
* Het advies van de commissie Meijer is richtinggevend (dat ook door de GBB is omarmd).
* Naast de voorzitter, de NAM, EZ en de provincie nemen 11 lokale organisaties plaats rond de tafel,
waaronder de GBB; de GBB krijgt als enige organisatie twee stoelen.
* Er kunnen alleen besluiten worden genomen als iedereen het met elkaar eens is; dit betekent dat
alle partijen vetorecht krijgen.
* Overeenstemming aan tafel betekent dat iedere partij dit zal verdedigen naar de achterban.
* De NAM en de overheid moeten beloven volledig transparant te zijn over de nadelige gevolgen van
de gaswinning.
* Alle partijen krijgen de kans experts in te schakelen; hier komt geld voor beschikbaar.
* De partijen mogen zelf de agenda bepalen.
* De duur van de dialoogtafel is gesteld op minimaal 5 jaar en er zal iedere 6 weken vergaderd
worden. Dit wordt tussentijds geëvalueerd.

Tot zover de hoofdpunten. Wie het hele advies van Wallage en Van Geel wil lezen, kan dit vinden op
de website van de provincie Groningen.
De GBB heeft nog een aantal belangrijke vragen. In het Kamerdebat is duidelijk geworden dat er
over de gaswinning als zodanig (hoeveelheid, duur en spreiding) door de dialoogtafel niets kan
worden besloten. Daarom zullen we parallel aan deze tafel ons blijven inzetten voor een stevige
reductie van de gaswinning.
Het is verder onduidelijk in hoeverre de schadevergoedingsprocedure, de uitvoering hiervan, de
waardedalingcompensatie en de aanpak van schrijnende gevallen al door de minister dichtgetimmerd
zullen gaan worden. De indruk ontstaat dat de tafel vooral bedoeld is om de gelden te verdelen die
als compensatie beschikbaar komen voor leefbaarheid en stimulering van de economie. Uiteraard is
ook dit belangrijk maar veiligheid en de schadevergoedingsprocedures zijn ook speerpunten van de
GBB.
Voorwaarden
Daarom zullen wij als GBB bestuur bepaalde voorwaarden vooraf stellen aan deelname.
Waaronder:
* Schadevergoedingsprocedure, de regeling voor schrijnende gevallen en de aanpak van
waardedalingcompensatie moeten bespreekbaar zijn en niet worden dichtgetimmerd door de minister;
* Bij de besluiten over de verdeling van compensatiegelden mogen NAM en EZ wel meepraten, maar
geen vetorecht hebben (het betreft hier immers een provinciale zaak);
* Urgente onderwerpen, zoals de schadevergoedingsprocedure, moeten versneld aan deeltafels door
de meest relevante partijen kunnen worden geregeld.
Doelen
Bij deelname zijn naast de veiligheid belangrijke speerpunten voor de GBB:
Onafhankelijke organisatie voor schadebepaling- en afhandeling + opleiding voor schade-experts;
Regionale compensatie gericht op alternatieve energie zoals de GBB-denktank dit neerschreef
Klankbord
De GBB zal een klankbord van leden samenstellen waarmee de onderwerpen die bij de dialoogtafel
op tafel komen, zullen worden vóórbesproken.
Tenslotte: zou in de praktijk blijken dat de dialoogtafel niet meer dan een wassen neus is om de
bewoners aan het lijntje te houden, dan zal de GBB er uit stappen.
Onder de bovenstaande voorwaarden vinden we het als bestuur belangrijk plaats te nemen aan deze
tafel. Corine Jansen en Lambert de Bont zullen onze vereniging vertegenwoordigen.
Draagvlak
En natuurlijk willen we weten hoeveel
draagvlak er onder de leden is voor
de boven geschetste opstelling van
het bestuur!
Daarom vroegen we de leden een
formulier in te vullen zodat we het
draagvlak kunnen meten. Dit formulier
is door 781 leden digitaal ingevuld.
Er kunnen nog maximaal 45 reacties
per post komen, maar dit zal de uitslag
nauwelijks meer wijzigen.

KUS VAN KAMP
De kus van Kamp heeft de Onderzoeksraad
voor de Veiligheid gewekt.
De Groninger Bodem Beweging is blij met deze
kus.
De GBB heeft maart 2013 een brief aan de
Onderzoeksraad geschreven. In mei 2013 antwoordde de Onderzoeksraad dat zij vooralsnog
geen onderzoek gingen instellen. De tweede
brief van de GBB is in december 2013 verstuurd.
Hierin heeft de GBB benadrukt dat: ‘Bij het
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) veiligheid
prevaleert. Echter het SodM-advies de gaswinning om die reden zoveel als mogelijk te reduceren, heeft de Minister van Economische
Zaken vooralsnog naast zich neergelegd.’
Ook in het openbaar gemaakte voorgenomen besluit is de opvatting van het SodM niet zichtbaar
gemaakt. Maar kennelijk heeft de GBB bijgedragen aan de gewenste impact, want de minister
schrijft aan de Tweede Kamer dat hij de Onderzoeksraad zou gaan verzoeken onderzoek te doen
naar het onderwerp veiligheid in het besluitvormingsproces rondom aardgaswinning.
De heer Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad verwoordde op RTV Noord (23-1) dat de
onderzoeksraad onafhankelijk is. Maar het lijkt minder eenvoudig de onafhankelijkheid van het
buitengewoon raadslid van de Onderzoeksraad, Ir. Harry Noy, lid van de Raad van Commissarissen
van de NV Nederlandse Gasunie en oud Arcadis voorzitter, tot dit onderwerp uit te leggen.
De GBB wenst dat de Onderzoeksraad een kraakhelder en kwalitatief goed rapport aflevert.
Roelf Torringa GBB Veiligheid

KLANKBORDGROEP VOOR DIALOOGTAFEL
Wanneer onze raadpleging over deelname aan
de dialoogtafel door de leden overwegend
positief wordt beoordeeld, willen wij graag
hiervoor een aparte werkgroep in het leven
roepen.
Wij denken aan een groep van rond de 15
deelnemers - verspreid over de aardbevingsregio,
wonend in een van de voorkomende types
panden (zoals agrarisch, erfgoed, oud en nieuw,
alleenstaand, meer onder 1 kapwoningen) en
met verschillende achtergrond - die op
persoonlijke titel met ons de gesprekspunten aan
de dialoogtafel willen verkennen en voorbereiden.
Wij vragen u zich hiervoor te willen aanmelden.
Dat kan op via email of, voor de mensen zonder
computer, per brief.
Het gaat erom dat wij bij onze voorstellen en
opstelling aan de dialoogtafel weten wat er leeft
onder de leden en daar rekening mee houden.

QUICKSCAN ONDER DE LEDEN NAAR MENING GASBESLUIT
Als bestuur van de GBB spreken we veel leden. Ook krijgen we veel mail en telefoon waaruit blijkt
dat het merendeel van deze mensen het gasbesluit van minister Kamp onacceptabel vindt.
Voor ons als bestuursleden is het erg belangrijk om te weten hoe de achterban denkt en wat zij
willen. Daarom besloten we een QuickScan uit te voeren om te achterhalen wat in hoofdlijnen de
meningen zijn.

De totale respons deed ons verrassen; in totaal 504 unieke formulieren. Dit toont voor ons aan dat
de leden graag hun mening willen geven. De leden hebben anderhalve week de tijd gehad om deze
QuickScan in te vullen en het complete rapport staat ter download op onze website.

Uit deze QuickScan blijkt dat er geen één van de 504 leden helemaal tevreden is en dat het overgrote
deel ronduit ontevreden is; over het geheel maar zeker over de specifieke onderdelen.
We hebben als laatste gevraagd wat men het belangrijkste vond. Dit is veiligheid en het is des te
verontrustender dat juist voor wat betreft de veiligheid de leden het meest ontevreden zijn met het
gasbesluit zoals dat nu op tafel ligt!

WERKGROEP GASWINNING, EFFECTEN
OP OMGEVING

Eerste reactie op het gasbesluit van minister Kamp

Binnen de GBB is een nieuwe werkgroep
geformeerd onder de naam GEO
(Gaswinning, Effecten op Omgeving).
De werkgroep telt nu 12 doorgewinterde
experts; van bouwkundigen tot fysisch
geografen. Momenteel is de GBBwerkgroep o.a. druk bezig met het
analyseren en becommentariëren van
de
rapporten
die
onder
het
kabinetsbesluit van Minister Kamp
liggen. Ook van ter zake kundige
mensen buiten deze werkgroep bereiken
ons nu doorwrochte commentaren op de
gaswinningsrapporten.

De veiligheid is met dit besluit onvoldoende zeker.

1: Veiligheid

Het is een opeenstapeling van onzekerheden; zeker ook
voor de periode na 3 jaar.
Het
winningsplan
bevat
zelf
al
een
aantal
onduidelijkheden en de adviezen van o.a. TNO en SodM
over dit plan leggen nog meer onzekerheden en verkeerde
uitgangspunten bloot.
De minister doet er naar ons idee nog een schep bovenop
door niet deze adviezen over te nemen maar met een
“tussenoplossing” te komen waarvan de uitwerking ook
weer onzeker is.
De grootste onzekerheid is het openhouden van de
boorputten in Loppersum. De minister wil de mogelijkheid
openhouden om bij te grote vraag naar gas dit snel te
kunnen leveren. Maar wie weet nu al hoe vaak dat gaat
gebeuren? Weet de minister welke winters ons te wachten
staan? En, wie houdt toezicht op het winnen uit deze
putten?
2. Schadeprocedure

UITZENDING ZEMBLA M.M.V. DE GBB
Zo onrustig was het nog nooit in Loppersum. 17
december jongstleden. Terwijl minister Kamp
toch zojuist in het stadhuis gearriveerd is met
een flink pak geld in z’n broekzak. 1punt2 miljard.
Om de regio economisch op te krikken. Maar
vooral om de schade te repareren. De schade
aan de huizen door steeds meer en steeds
zwaardere aardbevingen. De Nederlandse
Aardolie Maatschappij (NAM) pompt al sinds eind
vijftig aardgas uit de Noord Nederlandse bodem.
Dat leverde de schatkist tot nu toen ruim 250
miljard euro op. Vooral de Groningse gemeente
Loppersum moet hiervoor bloeden. Kamp is te
laat , vinden de bewoners. De schade zit
inmiddels ook in hun hoofden. Ze leven in angst.
Ze zijn bang dat hun huis een volgende schok
niet zal overleven. En er is woede. Waarom is
Den Haag niet eerder in actie gekomen? De
eerste aardbeving door gaswinning was in 1986
en daarna volgden er nog ruim duizend. Tot de
dag van vandaag schudt de Groninger grond.
ZEMBLA onderzoekt: Hoe heeft het zo lang
kunnen duren voordat het probleem van
Groningen serieus werd genomen?
Terug te zien via uitzendinggemist.nl

De GBB heeft steeds gepleit voor een onafhankelijke
schadeprocedure. De middelen die ons nu geboden
worden in de vorm van een soort toezichthouder zijn
onvoldoende. De NAM blijft nog steeds de procedure
aansturen. Ze hebben tot aan vandaag laten zien dat ze
dit niet goed genoeg kunnen. Ook in het belang van de
NAM en het gescheurde vertrouwen dat de mensen
hebben in de NAM is dit besluit niet de garantie voor een
onafhankelijke procedure die zo bitter nodig is.
3. Regio-compensatie
De minister biedt ons 1,18 miljard euro. Dat lijkt meer
dan de 895 miljoen euro waar de Cie Meijer voor pleit in
haar advies. Het is echter appels met peren vergelijken
want (zie het filmpje op onze website voor gespecificeerde
bedragen) daar waar de 895 miljoen bestaat uit echte
compensatie zit in de 1,18 miljard maar 265 miljoen voor
leefbaarheid en een economisch duurzame toekomst. De
bedragen die de som zo hoog maken (o.a. preventief
verstevigen) zitten niet in de 895 miljoen. Dat staat daar
los van, dat moet in ieder geval gebeuren (zie
Mijnbouwwet), los van echte compensatie. Bovendien
worden ook grote delen van de 265 miljoen en de 1,18
miljard door de NAM betaald en niet rechtstreeks door de
overheid. Met name het grote gat op het gebied van een
economisch duurzame toekomst (330 vs. 65 miljoen) laat
zien dat dit kabinet niet genoeg wil investeren in onze
toekomst.
Bovendien willen wij een langetermijnbelofte van de
overheid om Groningen te ondersteunen. Minister Kamp
biedt 5 jaar. Uiteraard moet het dan weer op de agenda
van het volgende kabinet, zegt hij maar dat betekent ook
dat wij weer opnieuw moeten strijden voor iets dat nu al
beloofd dient te worden.

