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Vo o r w o o r d v a n d e v o o r z i t t e r
Beste leden,
De afgelopen weken waren er twee belangrijke ontwikkelingen: het besluit over versterken en
de regeling voor waardedaling.
Ministerieel Besluit versterken
Door de ambtenaren van het ministerie van EZK werd de laatste hand gelegd aan het Besluit
Versterken. Binnenkort wordt dit in de Ministerraad besproken. In dit Besluit wordt geregeld welke
partijen welke bevoegdheden en uitvoeringstaken van de versterkingsoperatie krijgen. Op 11
maart waren hier al afspraken over gemaakt tussen Rijk en regionale bestuurders; daarvan gaf ik
in het voorwoord van de vorige nieuwsbrief al een resumé. Die afspraken zijn nu vertaald in een
Ministerieel Besluit. Het regelt de zaken tijdelijk, totdat de Wet Versterking van kracht is, wat nog
wel een jaar kan duren.
De GBB gaf commentaar op de ontwerptekst. Naast meer technische kritiek lieten we weten dat
we de aanpak (opnieuw) veel te complex vinden met (opnieuw) veel gevaar voor vertraging en
dat (opnieuw) de belangen van de bewoner helaas niet centraal staan.
De bewoner moet een keten van fasen door, voor er met versterken kan worden begonnen:
selectie van het huis, opname/inspectie, beoordeling/doorrekening, overleg over
versterkingsaanpak, wel of niet accepteren van het normbesluit, daarna wel of niet accepteren
van het versterkingsbesluit en daarna nog eventueel een bezwaar- en beroepsprocedure.
Bovendien is de HRA weer de basis. Toegegeven, het is ook complex (wat is veilig, tegen welke
norm, wat zijn goede versterkingsmaatregelen, wie beslist daarover, wanneer mag er worden
gesloopt en ga zo maar door).
Verder is er de centenkwestie (wat betaalt het Rijk en wat de NAM, wat mogen gemeenten en
provincie als extra in rekening brengen, hoeveel mag extra capaciteit aan ingenieurs en bouw
kosten). Maar in deze complexe rekensom van beleidsmakers wordt het belang van de bewoner
weer eens sluitpost. De bewoner moet zich voegen in alle regels en eisen die uit de complexiteit
voortvloeien. Begrippen als ruimhartigheid en menselijke maat en klantvriendelijkheid zijn niet in
het Besluit te vinden!
Waardedalingsregeling
Een tweede voorbeeld van hoe de bewoner de dupe wordt van de complexiteit is de
waardedalingsregeling. Afgelopen woensdag bracht de ingestelde commissie aan minister Eric
Wiebes haar advies uit. Het doel van de waardedalingsregeling is dat eigenaren wiens huis in
waarde is gedaald hiervoor worden gecompenseerd. Hier hebben zij recht op. De commissie
heeft geprobeerd een formule te maken waarmee voor elk huis in het aardbevingsgebied de

waardedaling simpel is uit te rekenen. De reden voor zo'n generieke aanpak is dat als elk huis
moet worden getaxeerd of als iedereen voor vergoeding naar de rechter moet, het jaren duurt
voor iedereen zijn geld krijgt. Het gaat wel om pakweg 100.000 huizen!
Het maken van zo'n algemene regeling is natuurlijk erg moeilijk. En met des te meer kenmerken
van woningen je rekening houdt, des te ingewikkelder het wordt. Dus heeft de adviescommissie
het probleem versimpeld en worden veel huizen over één kam geschoren. Teveel maatwerk zou
de regeling voor het Rijk te ingewikkeld en te duur maken. Het gevolg is dat juist de mensen met
een grote waardedaling wegens veel geleden aardbevingschade, tekort worden gedaan. Zie
verderop in deze nieuwsbrief.
En ook hier is weer de conclusie: als het ingewikkeld wordt dan wordt de burger de dupe. Alle
moeilijk op te lossen problemen worden door beleidsmakers afgewenteld op de bewoners. Dit
effect is kenmerkend voor de gehele afhandeling van de aardbevingsproblematiek.
Jelle van der Knoop
Voorzitter Groninger Bodem Beweging
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Ve r s t e r k i n g
WOB-verzoek GBB
Het Rijk blijft in gebreke bij WOB-verzoek GBB over de HRA
Op 7 november 2018 verzocht de Groninger Bodem Beweging, met een beroep op de
Wet Openbaarheid van Bestuur, om alle informatie die betrekking heeft op de zogenoemde
HRA-methodiek van de NAM openbaar te maken. Het verzoek was gericht aan de minister van
Economische Zaken en Klimaat (EZK) en aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).
De termijn waarbinnen de stukken opgestuurd hadden moeten worden is ruimschoots verstreken.
De GBB heeft daarom inmiddels zowel de minister van EZK als de NCG in gebreke gesteld.

Ernstige twijfels over HRA-methodiek reden Wob-verzoek
De GBB vroeg naast onderzoeksrapporten, ook andere schriftelijke stukken en de
correspondentie daarover op bij de NCG en de minister EZK. De reden was dat er bij menigeen,
inclusief de GBB, ernstige twijfels waren ontstaan over de toepassing van de HRA-methodiek.
Met deze methodiek worden de huizen geprioriteerd voor de versterkingsoperatie.
In de praktijk was echter al aangetoond dat sommige huizen die veilig werden verklaard door
deze methode, in werkelijkheid volgens het versterkingsadvies onveilig waren. En soms werd een
huis veilig verklaard terwijl precies hetzelfde buurhuis volgens HRA onveilig was. Door deze
twijfels en vanwege de centrale rol die de HRA-methodiek heeft in de versterkingsoperatie, wil de
GBB over alle mogelijke informatie beschikken, zodat de methodiek goed kan worden
beoordeeld.

GBB stapt naar de rechter
Nog steeds is geen enkel stuk informatie ontvangen van NCG en EZK.
De termijn waarbinnen dit had moeten gebeuren is al lang verstreken. De GBB heeft middels haar
advocaat Jewan de Goede zowel de minister van EZK als de NCG in gebreke gesteld.
De volgende stap is de gang naar de rechter om het afgeven van de informatie af te dwingen.

Schade
TCMG
Zoals bekend worden fysieke schades aan gebouwen nu afgehandeld door de TCMG
(Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen). Het gaat om schades, gemeld na 31 maart
2017, 12.00 uur. Eerder door NAM en CVW behandelde schademeldingen kunnen niet nogmaals
aangemeld worden.
Schade melden kan via https://www.schadedoormijnbouw.nl/
De TCMG is op 19 maart 2018 begonnen. Ze begon met een gigantisch stuwmeer aan
openstaande schademeldingen, namelijk alle meldingen die sinds 31 maart 2017, 12.00 uur,
nog bij het CVW gedaan waren. Dat waren er 13.472. Aanvankelijk kon ze dat stuwmeer maar
mondjesmaat legen. Sinds kort zijn er echter meer experts beschikbaar, zodat er meer vaart in de
afwikkeling zit. Zie hier de voortgang van de schadeafwikkeling:
https://www.schadedoormijnbouw.nl/cijfers

Wachtvergoeding
Tot de schadevergoeding waartoe de TCMG besluit behoort ook een overlastvergoeding van
250 euro. De TCMG heeft nu bekend gemaakt dat degenen die meer dan een jaar hebben
moeten wachten daarboven een ‘wachtvergoeding’ van 350 euro zullenkrijgen. Ook hoeven de
extra vergoedingen niet meer worden aangevraagd: vanaf 1 mei worden ze standaard
opgenomen in het besluit.

Leden-voor-leden-bijeenkomst 9 april
Op dinsdag 9 april lichtte de TCMG op uitnodiging van de Groninger Bodem Beweging in de
Molenberg te Delfzijl hun werkwijze toe aan zowel leden als niet-leden van de GBB.
Na de presentatie was er gelegenheid voor het stellen van vragen. Een verslag van de
bijeenkomst staat op de site van de GBB. Wat te doen bij schade?
https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/tcmg/
Ook is daar de presentatie van de TCMG op 9 april te vinden.

Tiltmeters
Jarenlang hebben Groningers gevraagd om tiltmeters. Immers, met een goede analyse van de
uitslagen van tiltmeters is onomstotelijk vast te stellen of er een causaal verband is met trillingen
of bodemdaling ten gevolge van de gaswinning. Dat zou de positie van de bewoner tegenover de
NAM versterken. De overheid hield echter steeds de plaatsing van tiltmeters af.
Eindelijk ging in 2017 de overheid overstag. Wel was volgens Europese regels een aanbesteding
nodig, waardoor nu pas de pilot kan worden gestart.
In opdracht van de NCG (Nationaal Coördinator Groningen) gaan Fugro/Zonneveld op
13 verspreide locaties de sensoren plaatsen en vervolgens de data-analyses uitvoeren, en
Archipunt/MUG gaan de opnames van de gebouwen verzorgen. Bedoeling van de pilot is de
toegevoegde waarde van de tiltmeters ten opzichte van de bestaande andere meetsystemen vast
te stellen.

Mosterd na de maaltijd
Het komt nu wel als mosterd na de maaltijd. Immers, de bewoners hebben voor schade niet meer
te doen met de NAM maar de TCMG. En de TCMG past het wettelijk bewijsvermoeden toe.
Bovendien is dit een pilot die naar verwachting 2,5 jaar duurt. Dat betekent dat er pas iets mee
gedaan kan worden in 2022. Dan is hopelijk de gaswinning al zover teruggeschroefd dat de

toegevoegde informatie van tiltmeters niet meer nodig is.

Waardedalingsregeling woningen
Minister Eric Wiebes stelde op 24 september 2018 een adviescommissie in die hem moest
adviseren over een compensatieregeling voor waardedaling van woningen in het
gaswinningsgebied in Groningen. Deze adviescommissie kreeg als opdracht hiervoor een
publiekrechtelijke regeling te ontwerpen. Aanleiding hiervoor was de uitspraak van het
Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden van 23 januari 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:618) dat
compensatie voor waardedaling ook los van de verkoop dient plaats te vinden. Tot dan toe was de
NAM alleen bereid waardedaling te compenseren bij de verkoop van een woning. Bovendien was
de NAM wel erg zuinig in haar compensatie. De hoop was dan ook dat er nu een meer
rechtvaardige regeling zou komen.

Advies
Afgelopen woensdag presenteerde Eric Wiebes het advies van de commissie aan de Tweede
Kamer. Zie hier de brief met het advies:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail
id=2019Z08425&did=2019D17152
Hij omarmde in de brief het advies op hoofdlijnen en noemde het 'een solide basis voor het
afhandelen van schade door waardedaling'. Er komt echter nog een update van de cijfers en de
minister kan nog wijzigingen aanbrengen. We zijn er dus nog niet helemaal, al is het niet te
verwachten dat Wiebes nog fundamentele dingen zal veranderen.
De Groninger Bodem Beweging heeft twee keer met de adviescommissie gesproken.
Beide keren heeft de GBB de commissie op een aantal punten gewezen waar de commissie naar de mening van de GBB - rekening mee zou moeten houden. Helaas constateren we dat de
commissie verreweg de meeste punten naast zich neer heeft gelegd. Onze conclusie is dan ook
dat de compensatieregeling niet in alle opzichten rechtvaardig is. Een fors deel van de eigenaren
krijgen niet voldoende compensatie voor de feitelijke waardedaling, dat wil zeggen, daar waar zij
recht op hebben. We noemen een paar van onze belangrijkste problemen met de methode:

Bepaling percentage
Zo is de methode gebaseerd op feitelijke transactieprijzen van woningen in het
aardbevingsgebied. Die zijn vergeleken met transactieprijzen van soortgelijke woningen elders in
Nederland, de referentiewoningen. Uit deze vergelijking wordt afgeleid hoeveel de woningen in
Groningen minder zijn gestegen in waarde dan in de rest van Nederland. Er is echter een bepaald
segment woningen in Groningen dat door schade en kwetsbaarheid voor aardbevingen zo fors
gedaald is in waarde dat zij niet worden verkocht. Hetzij doordat er geen koper is te vinden, hetzij
doordat verkoop geblokkeerd wordt door de restschuld vanwege de bestaande hypotheek waar
de eigenaar mee zou blijven zitten. Deze daling is dus slechts ten dele in de cijfers meegenomen
omdat alleen wordt gekeken naar daadwerkelijk verkochte huizen.

Samenloop met NAM Waarderegeling
In de afgelopen jaren hebben mensen hun huis verkocht met gebruikmaking van de NAM
waarderegeling. Zoals gezegd was deze regeling erg zuinig en bedroeg de compensatie vaak niet
meer dan een paar procent van de verkoopprijs. De GBB vindt dat deze mensen gebruik moeten
kunnen maken van de nieuwe waardedalingsregeling, met verrekening van wat ze al als
compensatie hebben gekregen. Dit wordt echter niet toegestaan. Deze mensen - waaronder ook
degenen die gebruik hebben gemaakt van de opkoopregeling - worden gestraft omdat ze - vaak
noodgedwongen - zaken moesten doen met de NAM. Dat is niet rechtvaardig.

WOZ als basis
De vergoeding wordt gebaseerd op de WOZ waarde met peildatum 1 januari 2019.
Deze wordt begin volgend jaar bekend gemaakt bij de OZB aanslag. De commissie neemt aan
dat de waardedaling door de bevingen al in de WOZ waarde is verrekend. Doordat de
vergoedingspercentages echter maximaal rond de 12% zitten, pakt dit juist voor eigenaren met
een hogerewaardedaling slecht uit. Immers, omdat de vergoeding een percentage van de WOZ
waarde is, wordt de compensatie lager, naarmate de echte waardedaling hoger is (en in de WOZ
waarde zit). Is er bijvoorbeeld sprake van een waardedaling van 20% bij een huis met veel
aardbevingschade, met oorspronkelijke waarde €200.000, en is dit in de WOZ waarde verrekend,
dan is de WOZ waarde nu nog €160.000 met een waardedaling van €40.000.

Stel het huis staat in Loppersum en de commissie rekent daar met een waardedalingpercentage
van 12%; veel hoger kan het niet worden. De commissie rekent dan met haar formule een
waardedaling uit van €21.818. Dat is ca €18.000 te weinig. Naarmate het huis verder is gedaald in
waarde (en verrekend in de WOZ waarde) wordt de vergoeding steeds minder. Is bijvoorbeeld de
echte waardedaling €50.000 en is de WOZ waarde dan €150.000, dan is de compensatie van de
commissie €20.455; de vergoeding daalt, terwijl de schade stijgt.
Dit is een fundamentele tekortkoming in de methode. Eigenaren van woningen die fors in waarde
zijn gedaald zouden er iets beter van worden als de waardedaling niet (geheel) in de WOZ
waarde is verrekend. Maar in dat geval is de WOZ waarde geen goede grondslag meer voor de
rekensom van de commissie. En waardedaling boven de maximale vergoedingspercentages van
de commissie pakt uiteraard altijd nadelig uit.
De tekortkoming van de methode speelt vooral bij huizen die door gebleken kwetsbaarheid voor
aardbevingen, en veel bevingschade, fors in waarde zijn gedaald (meer dan de percentages die
de commissie heeft vastgesteld). De GBB wil dat eigenaren van dergelijke huizen de mogelijkheid
krijgen te kiezen voor een andere methode van de berekening van waardedaling. Daadwerkelijke
taxatie, hoe lastig ook, is te prefereren boven een methode waarvan al van tevoren bekend is dat
de compensatie te laag is.
De commissie geeft een paar mogelijke handvaten hiervoor in een te voeren bezwaarprocedure
tegen de aangeboden vergoeding. De GBB zegt: beter ten hele gekeerd dan ten halve gedraaid.
Voorkomen moet worden dat de eigenaar toch weer op de barricaden moet om zijn recht te halen.
We hopen dan ook dat minister Eric Wiebes zich iets aantrekt van onze kritiek.

George de Kam
Inmiddels heeft ook hoogleraar George de Kam van de RUG publiekelijk zijn vraagtekens bij het
advies geuit. De voorgestelde regeling is te zuinig. In het advies wordt voorgesteld een
percentage vast te stellen per viercijferig postcodegebied waar minstens 20% van de huizen
erkende schade heeft. Dat is zijns inziens te rigide: soms is een postcodegebied groot en divers
bebouwd, waardoor ten onrechte huizen buiten de boot vallen. Ook noemt hij de
percentagebepaling met referentiewoningen twijfelachtig. Het geadviseerde rekenmodel (dat van
Atlas der Gemeenten) is volledig gebaseerd op gegevens die door de NAM verstrekt zijn.
Hij ziet graag dat ook het alternatieve rekenmodel, dat van Paul Elhorst van de RUG, als
volwaardig alternatief wordt beschouwd. Dat model is veel minder afhankelijk van de keuze van
referentiewoningen.

Vervolg
Het vervolg gaat nog duren. Het advies moet omgezet worden tot een werkwijze voor het nog op
te richten IMG, het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Het IMG gaat ALLE schadesoorten
afhandelen: fysieke schade, waardedaling woningen, immateriële schade en alle andere vormen
van vermogenschade. Als het IMG er komt gaat de TCMG – die nu de fysieke schade afhandelt
– op in het IMG. Het IMG gaat bij wet ingesteld worden. Op dit moment ligt een wetsontwerp voor
advies bij de Raadvan State. De verwachting is dat het IMG er op zijn vroegst in 2020 komt.

Mijnbouw
Raad van State zitting 17 en 18 april 2019 over instemmingsbesluit
gaswinning 2018-2019
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft op 14 november 2018 het instemmingsbesluit voor de gaswinning voor het gasjaar 2018-2019 (1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019)
vastgesteld. De NAM mag (en moet) 19,4 miljard kuub winnen; en heeft extra ruimte bij een koud
jaar en technische problemen tot 27,0 miljard kuub. De NAM doet dat met een goedgekeurde
“operationele strategie”.
De GBB is in beroep gegaan tegen het besluit, samen met Milieudefensie.
Belangrijkste redenen zijn dat de leveringszekerheid voorrang heeft op de veiligheid van
Groningers en dat er geen tijdspad voor de afbouw van gaswinning is. Daarom eisen we dat de
gaswinning uit het Groningenveld teruggaat naar 0 kuub, en anders voorlopig vastgezet wordt op

12 miljard kuub per jaar (het advies van het SodM). Zie hier het beroepsschrift:
https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/groninger-bodem-beweging-en-milieudefensiein-beroep-tegen-gaswinningbesluit/

Zitting
Het beroep is op 17 en 18 april in de Raad van State in Den Haag behandeld. Het waren twee
boeiende dagen. Er waren 26 beroepschriften ingediend. Meester Jewan de Goede namens de
Groninger Bodem Beweging en Robert van der Velde namens de noordelijke overheden waren de
juridische pleitbezorgers van de Groningse belangen.
Opvallend was de respectvolle ruimte die de Raad van State gaf aan alle Groningse
“appellanten”. Sommige daarvan maakten veel indruk, bijvoorbeeld die van onderwijzeres
Bea Blokhuis, die de impact van de gaswinning op haar leerlingen naar voren
haalde: https://www.rtvnoord.nl/media/88822/Stress-maakte-voldoendes-onvoldoendes
Ook opvallend waren de vele kritische vragen die de Raad stelde, vooral aan de advocaat van het
ministerie, en de weinig inhoudelijk onderbouwde antwoorden van diezelfde advocaat. Kern van
deantwoorden van de advocaat van EZK was steeds dat het kabinet met het voornemen om de
gaswinning op termijn te beëindigen aan alle belangen tegemoet was gekomen.
Dat ging dan ongeveer zo: “Heeft u rekening gehouden met kinderrechten?”
“Ja, dat is meegewogen in het voornemen om de gaswinning op termijn te beëindigen.”
Jewan de Goede stelde namens de GBB de kernvraag “De argumenten zijn in de kern duidelijk.
Wat moeten we nu eigenlijk bespreken? Moeten we weer praten over het uitblijven van de
versterking? Over de afbouw van de gaswinning? Welk gewicht leggen al deze aspecten nog in
de schaal wanneer vooral wordt gekeken naar de leveringszekerheid?” Hij hekelde de
stigmatisering door de minister “De reële gevolgen worden weggezet als ‘beleving’ van de
inwoners”.
De Raad van State vroeg de advocaat van de minister flink door over de “mitigerende
maatregelen”, zoals de schadeafhandeling en de versterking: “Welke gevolgen heeft voor de
gaswinning als de versterking onvoldoende op gang komt?” De advocaat van de minister hield de
Raad voor dat de versterking nu gaat lopen, maar de appellanten wezen erop dat dit slechts de
“papieren werkelijkheid” van het ministerie is. Ook de achterstand bij de schadeafhandeling “wordt
weggewerkt”, aldus de advocaat van de minister.

Uitspraak
De Raad van State verwacht haar uitspraak binnen 12 weken te doen. Dat is voor de zomer.
Minister Eric Wiebes bereidt inmiddels het Instemmingsbesluit voor het gasjaar 2019 - 2020
(1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020) voor. Dat besluit moet uiterlijk 30 september 2019 genomen
worden. Hij kan dan de uitspraak van de Raad van State meenemen bij dat besluit.

Bevingen
In april zijn er relatief veel aardbevingen geweest. De zwaarste was 25 april, 21.30 uur,
in Ten Post, sterkte M = 1.8. Het is de 25e beving van 2019, en al de 5e van 1.5 of hoger.
De sterkte van een beving wordt vastgesteld door de KNMI, aan de hand van de uitkomsten van
meerdere meetstations. Het is de vraag of 1.8 correct is. De beving ging gepaard met een luide
knal, en werd in de wijde omgeving gevoeld. Gewoonlijk duidt dat op een beving van ten minste
2.0. Het bijzondere is ook dat de meetstations in de directe omgeving van Ten Post allemaal
hoger uitkwamen, gemiddeld op 2.2.
Het is niet voor het eerst dat er vragen te stellen zijn over de betrouwbaarheid van het KNMI.

Follow the Money
De onafhankelijke journalistieke website Follow the Money (FTM) heeft twee voor Groningen
relevante onderzoeken gestart.

Shell
Het eerste is een langlopend, breed onderzoek naar de banden tussen Shell en overheid.
Shell heeft, zoals bekendgemaakt, over 2018 een winst van 20,8 miljard euro behaald.
Volgens SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) liep de Nederlandse Staat
in 2018 ongeveer 893 miljoen euro mis, door de gunstige ruling uit 2004 die de overheid aan Shell
verleende. Met die ruling mag Shell zijn dividenden via het belastingparadijs Jersey leiden, zodat

er in Nederland geen dividendbelasting hoeft te worden afgedragen.

Nedmag
Het tweede is een onderzoeksvraag in Noord-Nederland, die middels een “pitch” is aanbesteed.
Het onderzoek dat gekozen is: De verwevenheid tussen Nedmag BV, met 50% aandeelhouder
NOM, en EZK die deelt in opbrengt en winst. Nedmag wint onder meer zout in Borgercompagnie
en Tripscompagnie.

Gaswinningscongres
De RUG organiseerde op 23 april het 3e gaswinningscongres. Inleiders waren onder meer
Fred Hammerstein (van de commissie die het advies voor de waardedalingsregeling heeft
uitgebracht), Herman Bröring (RUG), Gert Visser, Peter van Buuren (TCMG), Bert Middel
(Noorderzijlvest), Raphaël van Steenbergen (TNO). Een centraal gevoelde consensus op de dag
was dat het beeld bijna nog complexer wordt, waar de gaswinning feitelijk doorgaat, en er een
minimale versterkingsoperatie tegenoverstaat. Bepaalde groepen blijven onvoldoende bediend:
agrarische bebouwing en monumenten. En de beruchte bestuurlijke spaghetti ligt nog steeds
prominent op het bord – en dreigt eerder toe te nemen dan af te vlakken.

Perspectief
Waar moet het heen met Groningen dat worstelt met de gevolgen van de gaswinning?
Daar wordt te weinig over nagedacht. Geld en de korte termijn regeren.
Zie het opiniestuk van Derwin Schorren in het Dagblad van het Noorden:
https://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie/Opinie-Kijk-naar-de-toekomst-met-de-burger-aan-het-roer24313990.html

Zojuist verschenen
Onafhankelijk Raadsman, jaarverslag 2018
Op 2 april bracht de Onafhankelijk Raadsman, Leendert Klaassen, het jaarverslag 2018 uit.
Zijn belangrijkste boodschap: 'Maak een einde aan de gas-chaos'.
Hij noemt het een “on-Nederlandse situatie”.
”Schadeafhandeling en versterking van huizen in Groningen heeft het afgelopen jaar grotendeels
stilgelegen. Dit heeft een grote impact op de Groningers. Mensen maken zich zorgen over hun
veiligheid en worden geraakt in de kern van het bestaan: hun thuis.”

Hij wijst ook op het opschorten van de afhandeling van nieuwe schademeldingen en het te
langzaam op gang komen van de TCMG. “De laatste maanden gaat het gelukkig beter, al wacht
de helft van de 22.000 schademelders nog steeds op een eerste afspraak. Voor de betrokkenen
is het wrang dat de overheid niet in staat is gebleken de schadeafhandeling snel en soepel over
te nemen.”
“Tegelijkertijd moeten nog zo'n 650 oude dossiers van NAM worden afgewikkeld via de Arbiter
Bodembeweging. Dat gaat niet altijd goed. Ik zie situaties waarin nog anderhalf jaar met NAM
moet worden gesoebat over de uitspraak van de Arbiter. NAM moet beter haar best doen de
uitspraken van de Arbiter vlot en adequaat op te volgen.''
De Onafhankelijke Raadsman noemt 2018 een jaar van de grote onzekerheid. “Mensen die al in
een versterkingstraject zaten kregen opeens te horen dat het mogelijk niet meer door zou gaan.
Dat heeft veel leed veroorzaakt.”
Daar komt volgens hem nog bij dat de nieuwe versterkingsaanpak nog moet los komen.
“Ook hier geldt dat er beloftes werden gedaan over snelle duidelijkheid, maar die zijn niet
nagekomen. Bijna niemand weet momenteel wat er concreet met zijn of haar huis gaat gebeuren
en wanneer. Dat vreet aan mensen. Er moet dan ook snel duidelijkheid komen voor de individuele
bewoners.”
In zijn jaarrapportage benoemt de ombudsman ook nadrukkelijk het wantrouwen.
“Het lange wachten doet het vertrouwen in Groningen niet goed. En ik geef de mensen geen
ongelijk. Groningen heeft jarenlang gas geleverd aan Den Haag, het is nu tijd dat Den Haag
teruglevert aan Groningen.”
Zie hier het volledige jaarverslag: http://www.onafhankelijkeraadsman.nl/wpcontent/uploads/2019/04/Jaarrapportage-Onafhankelijke-Raadsman-2018.pdf

Een veilig huis, een veilig thuis?
‘Als het zo doorgaat, zie ik de toekomst als een stuk puin’ (15 jaar)
Het ene kind vindt het normaal, het andere heeft angst dat zijn huis instort of wantrouwt de
overheid omdat die “geld belangrijker vindt dan veiligheid”. Het onderzoek van de Rijksuniversiteit
Groningen (RUG), Jonx en UMCG ‘Een veilig huis, een veilig thuis?’ laat zien dat ernstige
bevingsproblematiek in het Gronings gaswinningsgebied verschillende gevolgen kan hebben voor
het welbevinden van kinderen. Maar ook dat deze kinderen veel ideeën hebben om hun situatie te
verbeteren.
In opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen onderzoekt de RUG onder de naam
Gronings Perspectief sinds 2016 de veiligheidsbeleving, de gezondheid en het
toekomstperspectief van Groningers. Een op 28 maart 2019 gepubliceerd deelonderzoek,
uitgevoerd door de vakgroep Orthopedagogiek van de RUG, i.s.m. Jonx en UMCG, onderzocht
de ervaringen van 49 kinderen en jongeren in het gaswinningsgebied. Het merendeel van de
geïnterviewde kinderen en jongeren woonde in een huis met ernstige schade. Het is niet bekend
hoe vaak deze gevolgen voorkomen in het gebied als geheel. Maar het onderzoek geeft wél een
rijk beeld van wat het voor deze kinderen betekent hier op te groeien. De kinderen die deelnamen
aan het onderzoek hebben brieven geschrevenen tekeningen gemaakt. Deze zijn als aparte
publicatie uitgegeven.
Zie hier het rapport: https://www.groningsperspectief.nl/wp-content/uploads/2019/03/RapportVeilig-huis-Veilig-Thuis-RUG-digitaal.pdf

De gereedschapskist Typisch Gronings
Noorderbreedte ontwikkelde met Studio MARCHA!, Ontwerpstation Loppersum en de Vereniging
Groninger Dorpen de gereedschapskist “Typisch Gronings”. Daarmee krijgen bewoners
instrumenten in handen om meer regie te nemen over hun eigen leefomgeving.
De gereedschapskist is speciaal ontwikkeld voor het gaswinningsgebied, maar is ook bruikbaar
en aanpasbaar voor andere dorpen en leefomgevingen.
Zie voor meer informatie: https://groningerdorpen.nl/klaar-voor-de-toekomst/typisch-groningsontwikkel-je-samen/

NAM jaarverslag 2018
De NAM maakte met een persbericht bekend dat de jaarrekening 2018 gedeponeerd was bij de
Kamer van Koophandel. De winst over 2018 was 287 miljoen euro.

Zie hier het volledige bericht:
https://www.nam.nl/nieuws/2019/nam-deponeert-jaarrekening-2018.html

Op de agenda
Klimaatprotest Earth Strike, Groningen, 11 mei
Op 11 mei om 14:00 uur organiseert Earth Strike een klimaatprotest in Groningen.
Tegelijkertijd vindt eenzelfde protest plaats in Amsterdam.
Earth Strike Nederland vormt onderdeel van de wereldwijde Earth Strike beweging, een beweging
die in actie komt tegen het huidige klimaatbeleid door middel van protesten en een wereldwijde
klimaatstaking op 27 september a.s. In de aanloop daar naartoe worden wereldwijd acties en
protesten georganiseerd. Op 11 mei in Groningen.
De Groninger Bodem Beweging steunt deze beweging omdat de strijd tegen klimaatverandering,
tegen CO2 uitstoot, in het verlengde ligt van ons verzet in Groningen tegen de gaswinning.
Onze steun bestaat uit publiciteit geven via onze kanalen aan deze actie van Earth Strike.
Meer informatie op de website van Earth Strike NL (https://www.earthstrike.nl) en het Facebook
event (https://www.facebook.com/events/246366872959945/).

Tweede Kamer, 22 mei, Den Haag
Op 22 mei, 12:30 uur, heeft de Tweede Kamer weer een Algemeen Overleg (AO) ingepland over
de Mijnbouw in Groningen.
Een AO is een overleg tussen de bewindspersoon en de vaste kamercommissie, het is géén
plenair debat. Het is wel publiek toegankelijk, en het is ook via internet live te volgen.

Musical “Een brief aan de NAM”, 25 mei, Hoogezand
Edith Holscher (12 jaar) woont in Harkstede. Thuis zijn er de bekende problemen met schade.
Ze sprak met de kinderombudsvrouw over de perikelen, en de juf op school suggereerde een
brief aan de NAM te sturen - met de gedachte “naar een kind zullen ze wel luisteren”.
Maar Edith dacht (terecht) “die brief gooien ze toch weg”. Zo doordenkend ontstond het idee voor
een musical met een gelijknamige titel, “Een brief aan de NAM”. Ze heeft de stoute schoenen
aangetrokken, de musical georganiseerd, en alle hoofdrolspelers van de gaswinning voor de
uitvoering uitgenodigd, van minister Eric Wiebes, de directeur van de NAM, tot wie al niet.
Eric Wiebes bleek verhinderd, maar 10 Tweede Kamerleden, 8 burgemeesters, de Commissaris
van de Koning en nog zo de een en ander zullen wel degelijk aanwezig zijn.
De musical is op 25 mei, in theater Het Kielzog, Hoogezand, 15.00 uur. Meer informatie en
kaartjes via https://www.kielzog.nl/theater/een-brief-aan-de-nam/
Jongeren Top, 7 juni, Appingedam
Op 7 juni worden meer dan 1000 jongeren verwacht in Appingedam voor een Groningse jongeren
top. In dit festival is er ook aandacht voor de gevolgen van de gaswinning.
Voor meer informatie: www.jongerentopgroningen.nl

GBB nieuws
GBB kaartenportaal
Kijk op het kaartenportaal voor getailleerde informatie!
https://bevinggevoeld.nl/gasbevingen/
Nieuw is de pagina “Verhalen op de kaart”.
Hier zijn de individuele ervaringen gesitueerd. Het zijn onder meer de verhalen uit de serie
“Ik wacht” van het Dagblad van het Noorden, die uit het Zwartboek van Sandra Beckermann,
de bevingsverhalen van het Gasberaad, de video Verdwenen Vertrouwen en nog veel meer, op dit
moment al meer dan 225 verhalen. Bij alle verhalen is een link naar het origineel.
GBB veiling
De veiling van t-shirts van voetbalclubs en andere parafernalia is afgerond.
De opbrengst was ruim € 460, en is ten goede gekomen aan Recht voor Groningen.
GBB op koningsdag in Loppersum
Op 27 april was de grootste vrijmarkt van Noord-Groningen in Loppersum.
Ook de GBB had een standplaats, waar informatie over de gaswinning en over de GBB werd
verstrekt. Er werden enkele tientallen nieuwe leden geregistreerd.
Nog geen lid? Het lidmaatschap is jaarlijks slechts € 10. Aanmelden kan via
https://www.groninger-bodem-beweging.nl/word-lid/

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.
NB Voor individuele hulp en ondersteuning rond schade, versterking en regelingen
is er Stut-en-Steun,
Spoorbaan 1, 9901 DD Appingedam, welkom@stutensteun.nl, 050 211 2044.
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