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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,
In de afgelopen maand voor de beving van Westerwijtwerd kregen we af en toe een opzegging
van het lidmaatschap van de GBB, met redenen als: "Het heeft toch geen zin", "Ik wil me er niet
meer elke dag mee bezig houden" en "Ik erger me alleen maar". Het zijn signalen dat mensen er
genoeg van hebben zich druk te moeten maken over iets waar ze 'toch niets aan kunnen doen'.
Men wendt zich af. Heel begrijpelijk allemaal en wij als bestuur herkennen dit af en toe ook bij
onszelf. Maar helaas, door zich af te wenden verdwijnt het probleem niet. Dat bleek op 22 mei
met de beving in Westerwijtwerd. Binnen enkele dagen kreeg de GBB een kleine 50 nieuwe leden
en de teller loopt nog. Op zo'n moment is het voor veel mensen weer zonneklaar dat we het
samen moeten aanpakken.
Alleen samen kunnen we druk uitoefenen op de politiek om ons recht te halen, zoals:
- de gaswinning moet sneller omlaag
- de versterking moet sneller en ruimhartiger
- oude schades die de NAM niet wilde inspecteren moet je kunnen inbrengen bij de TCMG
- er moet meer maatwerk komen bij de komende waardedalingsregeling
- voer een algemene uitkoopregeling in zoals de Moerdijkregeling.
De actie in Westerwijtwerd op 23 mei bij het bezoek van Eric Wiebes, waartoe de GBB had
opgeroepen, viel bij Eric Wiebes niet zo goed merkten we later. Maar de beelden gingen het hele
land door. Ook de rechtszaak die we tegen hem hebben aangespannen, vanwege het niet
beantwoorden van ons Wob-verzoek over de NAM computermodellen, kan hij niet appreciëren.
De waarheid is kennelijk bedreigend voor hem. Het strafproces tegen de NAM, dat we met hulp
van Gerard Spong hebben ingezet, zal de regering ook dwars zitten. Als het Openbaar Ministerie
binnenkort de NAM gaat vervolgen, zal de NAM de Staat ter verantwoording roepen.
Des te meer Groningers de standpunten van de GBB en haar acties steunen des te meer kracht
hebben ze. Dus beste mensen, maak uw buren en familie lid van de GBB.
We zitten nu eenmaal gezamenlijk in de 'shit'. Laten we elkaar eruit trekken.
Jelle van der Knoop
Voorzitter Groninger Bodem Beweging
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Ve r s t e r k i n g
Verse spaghetti
Zoals bekend is de verantwoordelijkheid voor de veiligheid verkast van de NAM naar de minister
van EZK (Economische Zaken en Klimaat). Het is ook de bedoeling dat de NAM uit de
procesorganisatie van de versterking gaat (zij deed dit al bij de schadeafhandeling).
Het CVW (Centrum Veilig Wonen) dat tot nu toe de versterking uitvoert, samen met de NCG
(Nationale Coördinator Groningen) die de opdrachten gaf, staat nog onder contract bij de NAM.
De spelregels van de uitvoering werden door de NAM bepaald, die ook betaalde.

En wie betaalt, bepaalt, zo bleek keer op keer.
De minister van EZK heeft nu tot een regeling besloten die het versterkingsproces anders
vormgeeft: het Besluit versterking gebouwen Groningen. Deze is in de Ministerraad van 17 mei
afgetikt. De belangrijkste doelen zijn: de invloed van de NAM terugbrengen, de regio meer invloed
geven bij de planning, en de afhandeling van de versterking onder het bestuursrecht brengen.
Zo krijgt de eigenaar het recht van bezwaar en beroep indien hij het niet eens is met de besluiten
die over zijn woning worden genomen.
Het is de bedoeling dat de nieuwe regelgeving de versterking versnelt en dat de bewoner meer
centraal komt te staan. Maar is dat ook zo?
Laten we het proces eens doorlopen vanuit het perspectief van een bewoner.
Het eerste probleem ontstaat al als je huis op basis van de modelberekeningen van de NAM
(het HRA is de basis!) geen verhoogd risico heeft. Ook al heeft niemand je huis geïnspecteerd en men dus ook niet weet dat je er twee muurtjes uit hebt gesloopt om een grotere woonkamer te
krijgen, iets wat het instortingsgevaar bij een zware beving aanzienlijk kan vergroten – wordt het
huis dus impliciet veilig verklaard. Een certificaat van veiligheid krijg je echter niet. Men wil later
geen aansprakelijkheid voor als het toch mis gaat.
Maar goed, volgens de nieuwe regeling, kun je alsnog om een opname/inspectie verzoeken.
Voor dergelijke verzoeken is een protocol in de maak. Omdat ze bang zijn dat iedereen zo'n
verzoek gaat indienen, vertragen ze de afhandeling door een prioriteitsvolgorde aan te brengen:
sommige huizen komen eerst aan beurt, de rest moet wachten.
Stel het zit mee. Dan wordt je huis - in opdracht van de uitvoeringsorganisatie (UO, de
voortzetting van de NCG) - na een wachttijd grondig geïnspecteerd en na een nog langere
wachttijd, die op kan lopen van een half tot een heel jaar, doorgerekend door ingenieurs op
constructieve sterkte. De wachttijd is het gevolg van een tekort aan ingenieurs. De UO - die wordt
beheerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) - moet zorgen voor voldoende
capaciteit, die er echter niet is. De UO moet vervolgens de schaarse capaciteit verdelen over alle
aardbeving gemeenten die elk een Plan van Aanpak (PvA) voor de versterking moeten maken.
Zo'n plan wordt opgesteld door een Lokale Stuurgroep in de gemeente.
Of je huis bij de doorrekening wel of niet als veilig uit de bus komt, wordt bepaald door een
sterktenorm, de norm die nu geldt is de zgn. NPR 9998:2018. Voldoet je huis niet aan deze norm,
dan wordt je huis onveilig verklaard en moet worden versterkt. Elk jaar wordt er een nieuwe norm
ontwikkeld. Dus als je heel lang moet wachten op een beoordeling dan geldt wellicht de
NPR 9998:2022.
Het besluit of je huis veilig is, het zogenaamde normbesluit, wordt genomen door de Tijdelijke
Commissie Versterking (TCV). Dit is een onafhankelijke commissie van voornamelijk juristen en
technici, vergelijkbaar met de TCMG. Het is ook de bedoeling dat uiteindelijk de TCV en de
TCMG onder één dak komen. Beide vallen onder het beheer van het ministerie van EZK.
De TCV beslist over meer dan veiligheid. Ze doet ook uitspraken over het soort maatregelen die
bij je huis moeten worden genomen, hoeveel het ongeveer mag kosten en hoelang het ongeveer
mag duren voordat het huis is versterkt. Dit alles is wat vaag omschreven in het besluit, wat kan
leiden tot onduidelijkheid, meningsverschillen en veel vertraging. Als je het om wat voor redenen
ook niet eens bent met het besluit van de TCV, kun je bezwaar aantekenen bij de commissie
bezwaar en daarna nog in beroep gaan. De verwachting is dat vooral mensen bezwaar
aantekenen tegen de uitspraak dat je huis veilig is. Dan wordt er gekeken of alles goed is
uitgerekend. Als je niet wilt dat je huis wordt verstevigd, kun je dat zeggen en dan slaan ze je
over.
Stel de TCV beslist dat je huis onveilig is. De UO krijgt dan een seintje maar ook de gemeente
waar je in woont, in het bijzonder de Lokale Stuurgroep. De laatste moet jouw huis in het PvA
opnemen. Dit PvA wordt vastgesteld door de gemeenteraad van de betreffende gemeente.
Vervolgens moet het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), het plan nog goedkeuren.
Deze let hierbij op efficiëntie en met name of de meest risicovolle huizen voorrang bij de
versterking krijgen.
Belangrijk is dan wanneer je in de planning aan beurt komt. Er is namelijk ook schaarste aan
bouwcapaciteit. Bovendien kun je nu eenmaal niet met alle huizen tegelijk beginnen. De Lokale
Stuurgroep maakt dus een volgorde die af zal hangen van urgentie, samenhang tussen

woningen, de logistiek van de operatie en de omvang van de maatregelen per huis. Men kan er
voor kiezen snel meters te maken en te beginnen met hele wijken maar soms is het urgent dat er
bij bepaalde huizen snel ingegrepen wordt, wat ook sloop kan inhouden.
De Lokale Stuurgroep geeft vervolgens de UO opdracht het PvA volgens planning uit te voeren.
Qua wachttijd ben je overgeleverd aan achtereenvolgens: wanneer jouw huis in het PvA aan beurt
komt en de capaciteit en snelheid waarmee de UO te werk kan gaan, die zijn energie moet
verdelen over vijf gemeenten.
Maar daaraan voorafgaand moet de UO eerst samen met jou een versterkingsplan maken.
Jullie gaan samen hierover in gesprek. Uiteindelijk neemt de UO een versterkingsbesluit: een
beschrijving van hoe de versterking er uit zal zien en hoe men te werk gaat. Het is onduidelijk
hoeveel vrijheid de UO daarbij heeft, bijvoorbeeld welke bouwmaterialen mogen worden gebruikt
en - belangrijk - of ze constructieve gebreken die pas tijdens de versterking blijken, ook mogen
herstellen op kosten van de Staat. In dit soort situaties wist de NAM altijd problemen te maken en
kon dan traineren. Hierover staat niets in het nieuwe besluit. Omdat de TCV voorafgaand aan de
versterking bepaalt hoeveel het ongeveer mag kosten, is het aannemelijk dat bij dreigende
overschrijding van het budget de UO eerst weer terug moet naar de TCV om voor het een of
ander toestemming te vragen.
Ook kun je zelf wensen hebben. Je kunt bijvoorbeeld werkzaamheden aan het dak willen
combineren met het aanbrengen van dakisolatie, geen slecht idee. De extra kosten die dat met
zich meebrengt zijn uiteraard voor rekening van jou. Het kan ook zijn dat je het niet eens bent met
de materiaalkeus van de UO, bijvoorbeeld wat betreft de dikte van de balken. Onduidelijk is wat er
dan gebeurt.
De UO kan instemmen met je wensen, wel of niet met goedkeuring van de TCV, of de UO blijft
volhouden dat je de meerkosten (die in jouw ogen geen meerkosten zijn, jij hebt niet om de
versterking gevraagd) moet betalen. Een patstelling zal tot vertraging leiden. Uiteindelijk neemt de
UO een versterkingsbesluit. Jij kunt dan bepalen of je het daar wel of niet mee eens bent. Ben je
het er mee eens dan kan de uitvoering beginnen. Dit moet dan wel ingepland worden door de UO
en eventueel afgestemd worden op de versterking van andere panden in de buurt, volgens het
PvA. Voorlopig wordt het CVW nog ingeschakeld bij de uitvoering; de NAM mag zich daar niet
mee bemoeien.
Ben je het er niet mee eens, dan kun je bezwaar aantekenen bij de commissie bezwaar.
Krijgt je geen gelijk, dan kan je nog in beroep gaan bij de bestuursrechter. Ten alle tijde kun je
zeggen: hou maar op, laat maar zitten. Ik neem die onveiligheid op de koop toe.
Ter illustratie van het bovenstaande beschrijving hieronder een schematisch plaatje uit de
toelichting van het Besluit. Je doorloopt het proces van boven naar beneden.

Rest nog te vertellen dat vragen die in de loop van het versterkingsproces op tafel komen en de
afstemming over de inzet van schaarse middelen en capaciteit over de gemeenten en Plannen

van Aanpak van de versterking, besproken worden in het Versterkingsoverleg Groningen (VOG).
Hierin zitten vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, de UO en ministerie BZK
(Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Groninger Bodem Beweging en Gasberaad zijn
adviseur.
Zijn er onenigheden op bestuurlijk niveau dan worden die besproken in het Bestuurlijk Overleg
Groningen (BOG), waar alle betrokken bestuurders in zitten. Ook hierin zitten de Groninger
Bodem Beweging en het Gasberaad als adviseur.
Een lekker sausje mag niet ontbreken bij deze heerlijke verse spaghetti.
De naam is: 'vertraging verzekerd maar niemand krijgt schuld'.

Huidige versterkingsoperatie is failliet
Sinds Eric Wiebes in maart 2018 besloot de versterkingsoperatie on hold te zetten zit de boel
muurvast. Het HRA-model als prioritering heeft voor gigantische verwarring gezorgd, de
organisatie NCG is ontmanteld en moest heropgebouwd worden, bouwers en inspecteurs zijn
andere dingen gaan doen want er is werk zat, geld komt er niet uit Den Haag, duidelijkheid komt
er niet uit Den Haag, alles is nog van de NAM afhankelijk. En de NAM heeft er geen belang bij dat
er geld wordt uitgegeven.
Het SodM houdt toezicht op de veiligheid via het Plan van Aanpak, en vroeg daarom de regionale
bestuurders aan te geven waar het aan schort bij de versterking. De regionale bestuurders maken
in hun antwoord eerst het SodM deelgenoot van wat zij omschrijven als hun ‘meest prangende
zorg’:
”Alle bestuurlijke afspraken en toezeggingen ten spijt is het grootste gebrek in de
versterkingsoperatie tot nu toe het gevoel voor urgentie. De gevolgen van de gaswinning in onze
provincie voltrekken zich als een onzichtbare en langzame nationale ramp, met een ongekende
omvang voor Nederland. Het enige verschil is het gebrek aan fysieke slachtoffers. Een groeiende
groep Groningers kampt echter met ernstige gezondheidsklachten die rechtstreeks verband
houden met het gebrek aan een gevoel van veiligheid in hun eigen huis en leefomgeving.
De onzekerheid en de (emotionele) last van de vele schades aan huizen en panden en het met
regelmaat jarenlange wachten op oplossingen hebben hierop een negatief versterkend effect.
Een juridische werkelijkheid, waarin aansprakelijkheid de hoofdrol speelt en geld de spil is, is de
grootste en bovendien rechtstreekse bedreiging van de versterkingsopgave.
Eenvoudige en concrete vragen over beschikbare uitvoeringscapaciteit, planningen en het
‘loskomen’ van werkorders waarmee de uitvoeringsorganisaties geld beschikbaar hebben voor de
uitvoering, worden niet of met veel mitsen en maren zeer traag beantwoord.
Voor ons is dit onbegrijpelijk.
In de ontstane systematische werkelijkheid constateren wij een totaal gebrek aan gevoel voor
urgentie om deze nationale ramp menselijk, snel en ruimhartig aan te pakken, waarbij de
veiligheid van de Groningers en het oplossen van de veroorzaakte problemen weer voorop.”
Daarna gaan ze in op de vragen van de SodM.
Zie hier de volledige brief van 10 mei van de regionale bestuurders aan het
SodM: https://gallery.mailchimp.com/5ced474bacf5d0688b012c5eb/files/f7167b2e-feeb-40c5bca6-1ecef2fe4031/00_20190510_reactie_regio_op_informatieverzoek_SodM.pdf
Wing
Zoals bekend is Eric Wiebes een liefhebber van tafels, en van consultancy bureaus. Vooral de
Boston Consulting Groep schuift vaak aan. Omdat de versterkingsoperatie niet snel genoeg gaat
is er een project versnelling gestart. Maar dat project schiet maar niet op. Daarom is nu het
consultancy bureau Wing ingevlogen. Echte experts van bouw of bouwprocessen?
Welnee, ze weten van niets.

Ze zijn op 6 mei komen praten, horen wat er speelt. Ze komen inventariseren wat het probleem is,
en hoe het project “versnelling” versneld kan worden. En waarin moet dat resulteren? In een
rapport!. Op 1 juli gaat Wing een rapport over de versnelling van de versnellingsoperatie van de
versterkingsoperatie opleveren.
Besluit versterking gebouwen Groningen
Wijziging organisatiestructuur
Met het Besluit Versterking gebouwen Groningen (en bijbehorende overeenkomsten) wordt een
nieuwe, tijdelijke, structuur opgetuigd voor de versterkingsoperatie. MinisterEric Wiebes noemt
het de “versterkingsoperatie nieuwe stijl”. In een brief aan de Tweede Kamer op 17 mei 2019
wordt het uiteengezet. Kern is het Besluit versterking gebouwen Groningen.
In het persbericht schrijft het ministerie:
”De aansturing van de versterkingsoperatie in het Groningse aardbevingsgebied komt geheel in
publieke handen waardoor de rol van NAM tot een minimum wordt teruggebracht. Door de komst
van één uitvoeringsorganisatie kan bovendien meer tempo worden gemaakt met de aanpak van
onveilige huizen. De gemeenten krijgen de regie over de versterkingsoperatie zodat de uitvoering
zoveel mogelijk kan worden gekoppeld aan lokale plannen voor stads- en dorpsvernieuwing.”
Zie hier het volledige nieuwsbericht:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gaswinning-in-groningen/nieuws/2019/05/17/publiekeaansturing-versterkingsoperatie-groningen
Zie hier de stukken:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/17/kamerbrief-over-het-besluitversterkingsoperatie-gebouwen-groningen
Hoe komt het er uit te zien?
Stapsgewijs gaat het in de “versterkingsoperatie nieuwe stijl” via vier instanties:
1. TCV
De TCV (Tijdelijke Commissie Versterking) bepaalt of een gebouw versterkt moet worden.
Daarbij baseert ze zich op de HRA. TCV neemt een zogenaamd normbesluit. Daartegen is voor
de eigenaar bezwaar en beroep mogelijk.
Ze geeft het normbesluit door aan de UO.
De TCV hangt onder het ministerie van EZK.
2. UO
De UO (Uitvoeringsorganisatie) bepaalt hoe het gebouw versterkt kan worden. Ze stuurt via het
CVW een expert naar het gebouw voor een opname (inspectie) en laat vervolgens het pand
beoordelen (met al dan niet doorrekenen). UO neemt een vaststellingsbesluit. Daartegen is voor
de eigenaar en bewoner bezwaar en beroep mogelijk.
Ze geeft het vaststellingsbesluit door aan de gemeente.
De UO is het vervolg van de huidige NCG. Het vaststellingsbesluit is te vergelijken met het
huidige versterkingsadvies. De UO komt onder het ministerie van BZK te hangen.
3. Gemeenten
De gemeenten maken op basis van de vaststellingsbesluiten van de UO een plan van aanpak,
en geven – wanneer het gebouw daarin opgenomen is – aan UO opdracht de versterking uit te
voeren.
4. CVW
De UO geeft het CVW opdracht een aannemer naar het gebouw te sturen en aan het werk te
gaan.
Het CVW blijft een private organisatie (een BV, met aandeelhouders CED en Arcadis), net als nu.
Bij het CVW verandert inhoudelijk niets, behalve dat de aansturing niet meer van de NAM komt
maar van de UO.
Dit zijn de grote lijnen. Er zijn nog allerlei bijzondere bepalingen, voor monumenten bijvoorbeeld,
of onwillige eigenaren, en tal van uitzonderingen waarbij afgeweken wordt van deze grote lijnen.
En het is een tijdelijke structuur. Er komt hierna een definitieve structuur die wettelijk geregeld
worden, via een Wet Versterking.

In het artikel ‘Verse spaghetti" (hierboven) is al uiteengezet dat deze “versterkingsoperatie nieuwe
stijl” niet gaat werken.
Ook het SodM heeft als kritiek dat de “governance” te complex is om tot vaart te komen.
Ze verwoord het uiteraard beleefd en voorzichtig. Zie hier de reactie van het SodM:
https://www.sodm.nl/documenten/brieven/2019/05/22/reactie-van-sodm-op-besluit-versterkinggebouwen-groningen
Bestuurlijk onvermogen
De regionale bestuurlijke verdeeldheid en het onvermogen tot daadkrachtig optreden wordt
treffend geïllustreerd met het recente Coalitieakkoord voor de Gedeputeerde Staten van de
Provincie Groningen.
De superbelangrijke portefeuille Gaswinning gaat verdeeld worden over maar liefst
4 gedeputeerden: Henk Staghouwer (CU) wordt verantwoordelijk voor schade en versterken
(bovengrond), Tjeerd van Dekken (PvdA) voor de gaswinning (ondergrond) en Nienke Homan
(GL) en Mirjam Wulfse (VVD) gaan over het Nationaal Programma Groningen. En dan is er
natuurlijk provinciaal hoofdrolspeler Commissaris van de Koning René Paas (CDA), die
gewoonlijk niet van Eric Wiebes en Kajsa Ollengrens zijde wijkt.
De gedeputeerden moeten nog benoemd worden door Provinciale Staten.
Waarschijnlijk gebeurt dat op 29 mei.

Mijnbouw
Prejudiciële vragen
De rechtbank Noord-Nederland heeft aan de Hoge Raad zogenaamde prejudiciële vragen
voorgelegd. Dat zijn juridische vragen die heel lastig zijn, en waarvoor de rechtbank graag eerst
hoort hoe de Hoge Raad erover denkt. De Hoge Raad is het 'hoogste’ rechtsorgaan, en geeft dan
aan hoe de rechtsregel uitgelegd moet worden.
Aanleiding om de prejudiciële vragen te stellen is een zaak waarin een huiseigenaar bij de
rechtbank een vergoeding voor de waardedaling van de woning vroeg en een vergoeding voor het
gemis aan woongenot. Maar de vragen die de rechtbank Noord-Nederland voorlegt gaan
fundamenteler in op het vraagstuk van de aansprakelijkheid.
Bij prejudiciële vragen laat de Hoge Raad zich altijd adviseren door de advocaat-generaal.
Het advies van advocaat-generaal Peter Wattel is 10 mei gepubliceerd. In de kern zegt hij dat
naast waardedaling ook verminderd woongenot vergoed moet worden.
Het is echter een zeer omvangrijk advies.
Zie hier het nieuwsbericht, met link naar het volledige advies:
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-derNederlanden/Nieuws/Paginas/Advies-AG-aan-Hoge-Raad-nav-prejudiciele-vragen-over-deGroninger-aardbevingsschade.aspx
Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.

Groninger Bodem Beweging naar rechter om Wob-verzoek
Op 15 mei is de GBB naar de rechter gestapt. Er wordt geen gehoor gegeven op een Wobverzoek dat al meer dan een half jaar geleden is ingediend bij de minister van EZK en de NCG.
De termijn waarbinnen de stukken omtrent de HRA-methodiek opgestuurd hadden moeten
worden is ruimschoots verstreken. De GBB heeft daarom zowel de minister van EZK als de NCG
eind maart in gebreke gesteld. Omdat de informatie ook daarna nog niet is geleverd, is nu de
gang naar de rechter gemaakt.
Dwangsom gevraagd bij niet leveren stukken binnen gesteld termijn
Omdat de GBB vindt dat de informatie boven tafel moet komen, is de rechter gevraagd een
termijn te stellen waarbinnen minister Eric Wiebes en de NCG de informatie moeten leveren en
een dwangsom op te leggen als zij daar niet aan voldoen.
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 onveilig waren. En soms werd een huis veilig verklaard terwijl precies hetzelfde
buurhuis volgens de 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 beter kan worden beoordeeld.

Ontwerp-vaststellingsbesluit gaswinning 2019-2020
Minister Eric Wiebes zal op 14 juni het ontwerpbesluit publiceren voor de gaswinning van het gasjaar 2019-2020 (1 oktober 2019- 1 oktober 2020). Een zienswijze indienen kan tot en met 25 juli.
Op 30 september wordt het definitieve Vaststellingsbesluit 2019-2020 verwacht. Alleen degenen
die een zienswijze hebben ingediend kunnen daarna tegen dit besluit in beroep gaan bij de Raad
van State.
In eerdere jaren heette een dergelijk besluit overigens een Instemmingsbesluit. Toen gaf de
minister namelijk instemming aan het winningsplan van de NAM. Na de wijzigingen van de
Gaswet en Mijnwet heet het een vaststellingsbesluit. Het is nu de minister die vaststelt hoe hoog
de winning door NAM mag zijn vanuit het oogpunt 'niet meer winnen dan nodig'.
Het vaststellingsbesluit wordt gebaseerd op een door de NAM aangeleverde ‘Operationele
strategie”. Daartoe heeft de NAM haar onderliggende model geactualiseerd tot de versie
HRA2019. Veel variabelen in het model zijn bijgewerkt met de allerlaatste gegevens, en vooral de
gebouwendatabase is belangrijk verbeterd. Het resultaat van dit alles dat volgens deze HRA zo’n
5000 gebouwen veiliger zijn dan vorig jaar gedacht (HRA2018), en zo’n 3000 minder veilig.
Die 3000 zijn vooral 'gewone boerderijen met schuur' (typologie: URM1F) die zwakker zijn dan
vroeger werd aangenomen.
Het SodM heeft haar eerste oordeel, een snelle review, gepubliceerd. Zie:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/03/22/snelle-review-van-de-risicoanalyse-voor-de-gaswinning-in-groningen

Westerwijtwerd, 22 mei, aardbeving met M=3.4

In april waren er relatief veel aardbevingen. In mei zette dit voort, resulterend in de beving van
3.4 in de vroege woensdagochtend van 22 mei om 5.49 uur, met epicentrum Westerwijtwerd.
Het was de op twee na sterkste aardbeving in Groningenveld.
Zware bevingen
Alle bevingen in het Groningenveld van 3.0 en hoger:
3.6
16 augustus 2012
Huizinge
3.5
8 augustus 2007
Westeremden
3.4
22 mei 2019
Westerwijtwerd
3.4
8 januari 2018
Zeerijp
3.2
7 februari 2013
Zandeweer
3.2
27 juni 2011
Garrelsweer
3.2
30 oktober 2010
Loppersum
3.1
30 september 2015
Hellum
3.0
24 oktober 2010
Garrelsweer
3.0
10 november 2003
Stedum
3.0
8 mei 2009
Zeerijp
3.0
2 juli 2013
Garrelsweer
3.0
13 februari 2014
’t Zandt

Op het kaartje zijn niet de sterktes, maar de versnellingen aangegeven (pga). De pga was
beduidend lager dan bij de beving van Zeerijp in 2018. Opvallend is de sterke werking naar het
zuidwesten: Bedum, Ten Boer en Groningen. Daar zal de meeste schade te verwachten zijn.
Opvallend is ook de doorwerking naar het oosten tot in Appingedam.
Reacties op Westerwijtwerd
Tekenend waren de reacties van de beleidsbepalers van de overheden op deze beving.
Zoals gewoonlijk stonden ze in voorrang te roepen om snelheid en ruimhartigheid.
Precies hetzelfde als na Zeerijp, 8 januari 2018.
Woorden, geen daden. Om dat te benadrukken werd woensdag en donderdag breed als nieuw
mantra geïntroduceerd dat er "onorthodoxe maatregelen" nodig zijn. Klinkt stoer en daadkrachtig.
Blijven woorden.
De ministers Eric Wiebes van EZK en Kajsa Ollongren, de minister van BZK (Binnenlandse Zaken
en Koningklijksrelaties) kwamen 23 mei naar Westerwijtwerd, Loppersum en Groningen.
Verantwoordelijk VVD-minister Eric Wiebes van EZK noemde het voor de camera van TV Noord
nonchalant een “bevinkje". Deze duiding is tekenend voor het dédain van Den Haag.
Eerder zei Gertjan Lankhorst, toen scheidend directeur GasTerra, maar daarvoor jarenlang
directeur-generaal energie van hetzelfde ministerie dat de Groningers zich niet “als slachtoffers”
moesten opstellen. Het ministerie EZK is gericht op geld verdienen en het internationale
bedrijfsleven. De ambtenaren kunnen het uitstekend vinden met Unilever, Shell en NAM –
vrienden van het huis die dagelijks op bezoek komen.
De problemen in Groningen? Een “lastig dossier". Vindt ook de huidige secretaris-generaal
Maarten Camps van EZK. Geen wonder dat Eric Wiebes hier 23 mei duidelijk geërgerd rond liep.
VVD-prominent Ton Elias deed in NPO radio 1 vrijdagavond nog een duit in het zakje met de
opinie dat de Groningers niet moeten zeuren en kwam met de denigrerende dooddoener
“Shit happens”.
Premier Mark Rutte (VVD) maakte het helemaal bont bij Wakker Nederland op de vraag van de
presentatrice of de gaswinning niet sneller moet worden gestopt: “We doen echt het uiterste.
Maar we kunnen ook niet hebben dat een verpleeghuis in Limburg in een koude winter geen gas
heeft".
Tekenend. Nog nooit is Mark Rutte betrapt op echte interesse in Groningen, maar hij bezigt wel
continu (ook bij Pauw en Jinek, 6 maart 2017) de kreet dat het “verschrikkelijk” is wat er in
Groningen gebeurt.
Mark Rutte was óók de premier in 2013 toen het advies van de SodM om de gaswinning
te verlagen, naar een indicatief niveau van 12 miljard kuub, werd genegeerd, en de gaswinning
juist werd verhoogd door het kabinet, naar 54 miljard kuub.
Ook opvallend was wat Kajsa Ollongren, de minister van BZK, voor de camera zei in
Westerwijtwerd: “We hebben gezien dat er een heel circus was van organisaties en
bureaucratieën die vooral bezig waren met processen. Dát willen we allemaal niet meer.
We willen het heel simpel maken, en vooral richten op uitvoering."
Het klinkt goed. Maar het is in volledige tegenspraak met het optuigen van de onwerkbare,
bureaucratisch en juridisch complexe “versterkingsoperatie nieuwe stijl” met het Besluit
versterking gebouwen Groningen.
Zie hier de aflevering van TV Noord van 23
mei: https://www.rtvnoord.nl/tv/programma/10010/Noord-Vandaag/aflevering/24065
Pittige ontvangst
Wiebes en Ollongren werden pittig ontvangen bij hun bezoek aan Westerwijtwerd op 23 mei.
Vele Groningers gaven uiting aan hun ongenoegen over het falende overheidsoptreden.

Code Rood
Code Rood heeft in reactie op 28 mei de ingang van het gebouw van de Gasunie geblokkeerd.
Met de actie vraagt Code Rood aandacht voor de klimaatcrisis en de negatieve gevolgen van
fossiele delfstoffen, waaronder de aardbeving van Westerwijtwerd.

Strafproces tegen de NAM
Zoals bekend hebben de GBB en een aantal particulieren aangifte tegen de NAM gedaan op
11 september 2015. Gerard Spong voert deze procedure voor de GBB. Een vonnis van het
Gerechtshof Leeuwarden in een artikel 12 procedure was nodig om het Openbaar Ministerie aan
het werk te krijgen. Het onderzoek van het OM loopt nu al sinds 20 april 2017.
Naar aanleiding van de beving van Westerwijtwerd is opnieuw indringend contact opgenomen
met het Openbaar Ministerie over de voortgang. De officier van justitie heeft Spong Advocaten
laten weten dat het onderzoek naar de NAM maar verwachting in augustus afgerond wordt.
Gerard Spong vertelde dit op tv, in het programma M, in de aflevering van 23 mei.
Zie hier de uitzending: https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/476385/M.html

Recht voor Groningen
De juridische acties worden mogelijk gemaakt door de stichting Recht voor Groningen. Giften zijn
welkom op NL32 RABO 0309 0818 31. Recht voor Groningen heeft de ANBI-status. Dat betekent
dat giften aan Recht voor Groningen aftrekbaar zijn bij de aangifte voor de inkomstenbelasting
(of vennootschapsbelasting voor bedrijven).
Voor meer informatie: https://www.rechtvoorgroningen.nl/

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
Na de beving van Westerwijtwerd zijn er (tot en met 27 mei, 17.00 uur) 2.301 nieuwe
schademeldingen geregistreerd. 60 maal is een AOS gemeld (Acuut Onveilige Situatie), waarna
op 10 adressen direct veiligheidsmaatregelen zijn genomen.
Zie hier de verdeling van de schademeldingen na Westerwijtwerd per gemeente.

Aannemersvariant en onorthodoxe maatregelen
In het AO (Algemeen Overleg) in de Tweede Kamer op 22 mei, na de beving, gaf minister
Eric Wiebes aan dat de Aannemersvariant uitgebreid gaat worden. Ook gaf hij aan dat TCMG
verder studeert op “onorthodoxe maatregelen” om de schadeafhandeling te versnellen.

Zojuist verschenen
Beleid gaswinning zet leven van Groningers langdurig op slot
Waarom voelen zoveel inwoners van het aardbevingsgebied zich chronisch onveilig? En welke
impact heeft de versterkingsoperatie op bewoners? Het onderzoeksproject "Gronings Perspectief"
hield een peiling onder 3.917 Groningers en sprak met bewoners en professionals. De problemen
van bewoners stapelen zich op, maar beleid gaat eraan voorbij. Versterking maakt de problemen
op korte termijn groter, niet kleiner. Het leven van bewoners staat hierdoor stil. Dit concluderen
Katherine Stroebe en Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen op basis van onderzoek in
opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.
Het onderzoeksrapport heet 'Gaswinning en versterking. De sociale impact van de gaswinning en
de versterkingsoperatie voor Groningen'

De belangrijkste bevindingen zijn:
40-50% van bewoners met meervoudige schade voelen zich blijvend onveilig door
voortdurende onzekerheid, trage schadeafhandeling en het ontbreken van oplossingen
voor hun problemen
De schadeafhandeling en versterking voorzien niet in de behoeftes van bewoners.
De communicatie hierover schiet eveneens te kort.
De versterkingsprocedure zet het leven van bewoners langdurig op slot. Ze hebben te
maken met grote onzekerheid, met praktische en met financiële zorgen. Het ontbreken van
regie over het eigen huis en leven trekt een grote wissel. In dorpen/buurten maakt men
zich zorgen dat versterking zal leiden tor conflicten.
Bewoners en professionals zijn het met elkaar eens dat de aanpak van de
versterkingsprocedure te complex is, met teveel organisaties en organisatielagen die
besluitvorming vertragen
Bewoners houden hoop als ze activiteiten kunnen ontplooien die niet met de gaswinning te
maken hebben. Dit onderstreept het belang van investeringen in leefbaarheid,
verenigingsleven en bewonersinitiatieven.
Het volledige rapport is hier te vinden:
https://www.groningsperspectief.nl/gaswinning-en-versterking-vp/

Mike Tomale: Bevingen
Het boek heeft de ondertitel: Aardbevingen in Groningen - gevolgen, ervaringen en emoties.
Freelance journalist Mike Tomale heeft met dit boek zijn eerdere werk uit 2015 belangrijk
uitgebreid en geactualiseerd. Het beschrijft onder meer welke strategieën de Nederlandse
overheid gebruikt om burgers zand in de ogen te strooien om onder zijn verantwoordelijkheid uit
te komen.
Vanaf 24 mei is de tweede editie van het 249 pagina tellende boek te koop voor € 23,99

Op de agenda
Jongeren Top, 7 juni, Appingedam
Op 7 juni worden meer dan 1000 jongeren verwacht in Appingedam voor een Groningse jongeren
top (het JOT.Festival). In dit festival is er ook aandacht voor de gevolgen van de gaswinning.
Voor meer informatie: www.jongerentopgroningen.nl
Met een ‘legodarische’ actie op 16 mei werd op ludieke wijze een vooraankondiging afgegeven:
in tal van publieke gebouwen waren legoblokjes in de aardbevingsscheuren geplaatst.

Noorderzon, 15 t/m 19 augustus, Noorderplantsoen Stad
In het kader van het 10-jarig bestaan organiseert de GBB een aantal speciale activiteiten.
Een van de activiteiten is een "bevingsvoorstelling" op Noorderzon.
5 dagen, van 16.00 tot 24.00 uur. De GBB gaat daar op een originele manier met een
zeecontainer de bevingsproblematiek onder de aandacht brengen van mensen die niet weten wat
er met je gebeurt als je huis staat te trillen.
‘Ik lig als verlamd in bed en hoop dat snel de zon weer opkomt.
Maar tot die tijd is mijn geest de speelbal van mijn nachtmerries
en ik weet niet hoe lang ik dat nog kan volhouden.’

GBB nieuws

GBB krant, vooraankondiging
De productie van de volgende GBB-krant, nummer 11, is in volle gang. In het gaswinningsgebied
worden de 125.000 kranten naar verwachting op woensdag 26 juni of woensdag 3 juli huis-aanhuis in de brievenbussen bezorgd. GBB-leden krijgen op de dag zelf ook een e-mail hierover.
GBB contributie
Op 18 t/m 20 mei zijn herinneringen voor de contributie 2019 verzonden per e-mail.
Niet zeker of de contributie al betaald is? Check de e-mails van 18 t/m 20 mei.
Niet zeker of de GBB het actuele e-mailadres heeft? Of een adreswijziging? Geef het door
via contact@groninger-bodem-beweging.nl
GBB team communicatie
Team Communicatie voert, door het bestuur aangedragen, projecten en communicatieklussen uit.
Dit kan van alles zijn: het schrijven van stukken voor bijvoorbeeld lokale kranten, het helpen met
regelzaken voor de jubileumactiviteiten en/of nadenken over het generen van media-aandacht en
dat uitwerken. De insteek is vooral uitvoerend van aard.
Een teamlid heeft:
Kennis van en liefst ervaring met communicatie op in ieder geval een van de volgende
niveaus: politiek, pers en/of publiek
Een aanpakmentaliteit en is 4 uur per week beschikbaar voor het uitvoeren van allerlei
communicatiewerkzaamheden (de inzet verschilt per week: de ene week 1 uur, de andere
week 5 uur, of niets)
Verstand van taal, en kan teksten schrijven en redigeren
Vragen of belangstelling? Geef het door aan communicatie@groninger-bodem-beweging.nl
GBB ALV
De Algemene Leden Vergadering van de GBB wordt gehouden op woensdag 26 juni
in Loppersum. Precieze gegevens volgen nog - reserveer alvast de datum.
Met de volgende nieuwsbrief worden de stukken voor de ALV meegezonden.

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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