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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,
Den Haag was er deze maand maar druk mee.
Op 22 mei, op dezelfde dag als de beving van Westerwijtwerd kwam de Vaste Kamercommissie
bijeen voor een algemeen overleg over de gaswinning in Groningen. Op 4 juni volgde een
Kamerdebat over de gaswinning. Daarin excuses van Mark Rutte, na 7 jaar ....
Daaraan voorafgaand een Kamerbrief waarin een aantal versnellingsmaatregelen werden
aangekondigd, bij de schadeafhandeling en bij de versterking.
In een overleg tussen Rijk en regio op 5 juni werd hierop voortgeborduurd.
Op 17 juni was er een gesprek tussen Groninger Bodem Beweging, Gasberaad en
minister Eric Wiebes. Vervolgens een rondetafelgesprek met Kamerleden in Den Haag over de
schadeafhandeling op 19 juni. Een tweeminutendebat op 20 juni n.a.v. het Algemeen overleg van
22 mei.
Tenslotte was er op 27 juni een Algemeen overleg van de Vaste Kamercommissie van EZK met
minister Eric Wiebes.
Van de bevingen moeten we het hebben, zeiden we in het bestuur tegen elkaar. Op de dag van
de beving van Westerwijtwerd - 22 mei - was het precies een jaar geleden dat de gesprekken
tussen Eric Wiebes en regio werden afgebroken doordat de minister de versterking stopzette.
Toen volgde een jaar van getouwtrek en haperde - al pratende - de schadeafhandeling en de
versterking. En dan plots, na een flinke beving, komt er schot in de zaak. Vorig jaar, na de beving
bij Zeerijp, hadden we na driekwart jaar van onzekerheid over de schadeafhandeling binnen
3 weken een nieuw schadeprotocol.
Ook nu hebben we weer een aantal punten binnengehaald:
de schadeafhandeling wordt versneld en wordt ruimhartiger
de versterking wordt op een aantal punten versneld en er kan meer onder eigen regie
de gaswinning gaat sneller omlaag
er komt een bredere opkoopregeling
Waar een beving al niet goed voor is.
Jelle van der Knoop
Voorzitter Groninger Bodem Beweging
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Ve r s t e r k i n g
Verse spaghetti (vervolg)
In Nieuwsbrief 73, van mei 2019, beschreven we de nieuwe plannen van Eric Wiebes over de
inrichting van de versterkingsoperatie. We noemden dat “verse spaghetti”. Het was een brij van
nieuwe bureaucratische en juridische procedures, die heel slecht zullen uitpakken voor de
snelheid van de versterkingsoperatie. Zo wordt met het Besluit versterking gebouwen Groningen
de TCV (Tijdelijke Commissie Versterking) opgericht. Weer een extra schakel bij het versterken

van een huis! Ook de andere ingrediënten van de spaghetti maken de maaltijd moeilijker
behapbaar.
Minister Eric Wiebes lijkt na Westerwijtwerd ook meer en meer te beseffen dat het echt anders
moet. In het plenaire kamerdebat op 4 juni zegt Mark Rutte (bij zijn derde excuus).
”In de afgelopen jaren te veel de nadruk hebben gelegd op de precisie van de juridische
zekerheid. Dat is simpelweg ten koste gegaan van de snelheid.” Eric Wiebes laat zich verderop in
het debat in vergelijkbare termen uit.
Ook het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) deelt in haar eerste Voortgangsverslag de zorgen
over de voortgang van de versterkingsoperatie.
Het SodM geeft feitelijk drie oplossingsrichtingen mee:
het Besluit versterking mag niet leidend zijn (want is te ingewikkeld)
de TCV kan weg of krijgt hooguit een beperkte rol
de NCG moet in feite de regie krijgen (niet de gemeenten)
Lees hier het rapport van de SodM:
https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2019/06/26/voortgang-van-de-versterkingsopgaveen-de-afbouw-van-de-gaswinning

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 begin dit jaar 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 nam het aantal schademeldingen echter weer sterk toe.
Daarmee werd de roep nog groter om versnelling te brengen in de afhandeling van de schades.
Op 13 juni waren er zo´n 19.000 openstaande schademeldingen.
Dat heeft geleid tot de zogenaamde stuwmeerregeling. Eric Wiebes schreef hierover een brief
aan de Tweede Kamer op 4 juni. Er wordt verwacht dat zo’n 10.000 à 13.000 openstaande
schademeldingen met de regeling kunnen worden afgewikkeld.

Brief verlenging beslistermijn
Extra wrang is dat TCMG juist op 11 juni een brief heeft geschreven aan 5.400 schademelders
met de mededeling dat de TCMG niet in staat is de beslistermijn van 15 maanden te halen, en
daarom de termijn nog eens verlengt.
Bij degene die al een adviesrapport heeft is die verlenging 2 maanden, bij degene waar al een
opname is geweest is de termijn 12 maanden, en waar nog niets is gebeurd is de verlenging
nogmaals 15 maanden!

Stuwmeerregeling
De Stuwmeerregeling wordt apart geregeld in een apart Besluit van minister Eric Wiebes. Dat zal
begin juli gebeuren. In de eerste helft van juli zullen daarna alle openstaande schademelders van
de TCMG een brief krijgen.

Iedereen met een openstaande schademeldingen van voor 13 juni 2019 en die binnen het
effectgebied woont krijgt deze brief.
In de brief wordt het aanbod gedaan, om, zonder inspectie van de schade, een vaste
schadevergoeding van € 4.000 en een overlastvergoeding van € 1.000 te ontvangen, ter
afwikkeling van de schade.
Degene die een openstaande schademelding van voor 1 januari 2019 heeft, krijgt ook nog
een tweede mogelijkheid aangeboden. Dat is de aannemersvariant. De schademelder mag een
aannemer de schade laten opnemen en herstellen, en als de rekening van de aannemer
(incl. BTW) onder de € 10.000 blijft betaalt de TCMG nota's die door de schademelder overlegd
worden, en de schademelder ontvangt € 1.000 overlastvergoeding.
Beide aanbiedingen zijn niet verplicht.
Bij niet reageren op de brief wordt de schade op de gewone manier afgewikkeld. De gewone
manier is, simpel verwoord, de standaardprocedure volgens het schadeprotocol: er komt een
expert langs voor opname van de schade, een adviesrapport wordt opgemaakt, burger kan
zienswijze indienen en de TCMG neemt een besluit, beroep is mogelijk tegen het besluit, en de
schadevergoeding wordt uitbetaald.
Hoe te kiezen?
Net als bij de € 1.500 voucher van de NAM in 2017 is het best lastig kiezen.
Is het verstandig de € 4.000 te accepteren, of de aannemersvariant te kiezen? Of juist geen van
beide, en maar bij de gewone schadeafwikkeling te blijven?
Een paar dingen zijn belangrijk. Het allerbelangrijkste is de veiligheid.
Als er een onveilig gevoel is, of het idee dat de scheur in een belangrijke dragende muur van het
huis zit is het beslist verstandig een expert langs te laten komen. En dus geen gebruik te maken
van de stuwmeerregeling.

Tip 1. Bij onveiligheid of onzekerheid: Laat de expert langskomen, maak geen gebruik
van de stuwmeerregeling. Of vraag eerst een bouwkundige of aannemer om advies.

Wat ook belangrijk is, is de omvang van de schade.
Voor veel mensen is het lastig om in te schatten hoe groot de schade is. Is de scheur die ik zie de
enige? En wat zou het kosten om de scheur te herstellen?

Tip 2. Als het zonneklaar is dat het om een enkel, onbelangrijk scheurtje gaat zullen de
kosten minder dan € 4.000 zijn. Accepteer dan de € 4.000 + € 1.000. Maak wel goede foto’s
van de scheur nu! En bewaar die op een veilige plek. Dit om gesteggel bij een toekomstige
schademelding te voorkomen!!!

Tip 3. Is niet zeker hoe groot of belangrijk de schade is laat dan een bouwkundige of
aannemer kijken. Kies bij een wat grotere schade voor de aannemersvariant. In die variant
maakt de aannemer foto’s vóórdat hij aan het werk gaat, en na afloop opnieuw. Dus zelf
maken van foto’s is niet nodig. De nota's van de aannemer worden door de TCMG aan de
schademelder vergoed. De schademelder krijgt zelf de € 1.000 overlastvergoeding.

Waardevermeerderingsregeling
In de stuwmeerregeling stelt de TCMG de schade per besluit vast op € 4.000 of op het bedrag dat
de aannemer factureert (dat zal snel meer dan € 1.000 zijn, de drempel voor de
waardevermeerderingsregeling).
Ook bij de stuwmeerregeling is dus de waardevermeerderingsregeling van toepassing.
Dat betekent dat tot € 4.000 euro subsidie mogelijk is voor energiebesparende maatregelen!
Zie: https://www.snn.nl/alle-subsidies/subsidie-waardevermeerdering

Let wel op: de waardevermeerderingsregeling kan maar 1x per adres gebruikt worden.

Mijnbouw
Ontwerp-vaststellingsbesluit gaswinning 2019-2020
Minister Eric Wiebes heeft op 17 juni het Ontwerp Vaststellingsbesluit gepubliceerd voor de
gaswinning van het gasjaar 2019-2020 (1 oktober 2019 - 1 oktober 2020). Een zienswijze
indienen kan tot en met 5 augustus. Uiterlijk 30 september wordt het definitieve
Vaststellingsbesluit 2019-2020 genomen. Alleen degenen die een zienswijze hebben ingediend
kunnen daarna tegen dit besluit in beroep gaan bij de Raad van State.
In het Ontwerp Vaststellingsbesluit gaat Eric Wiebes nog uit van een gaswinning van 15,9 miljard
kuub (bij een gemiddelde temperatuur). In de begeleidende brief aan de Tweede Kamer zegt hij
goede hoop te hebben dat hij in het definitieve Vaststellingsbesluit 12,8 miljard kuub kan
opnemen. Hij doet in de tussentijd nog een poging om tot 12 miljard te komen – het veilige niveau
dat het SodM dringend heeft geadviseerd.
Hier de brief aan de Tweede Kamer:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/17/kamerbrief---verkenningmaatregelen-om-gaswinning-groningen-te-verlagen-naar-12-miljard-nm3-in-het-gasjaar-20192020
Het volledige Ontwerp Vaststellingsbesluit en de onderliggende stukken en adviezen zijn hier:
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/lopendeprojecten/gaswinning/gaswinning-groningen/vaststellingsbesluit-2019
De GBB gaat zeker een zienswijze indienen.

Tijdelijke Wet Groningen
Op 28 juni heeft het kabinet ermee ingestemd dat de Tijdelijke Wet Groningen aan de Tweede
Kamer wordt gezonden. Het wetsvoorstel regelt de oprichting van het Instituut Mijnbouwschade
Groningen (IMG). Dit instituut gaat alle mijnbouwschade vergoeden als gevolg van de gaswinning
uit het Groningenveld of de gasopslag Norg.
Daarbij gaat het om:
fysieke schade aan gebouwen en werken (wat nu de TCMG afhandelt)
waardedaling panden
andere vermogensschade
immateriële schade
De TCMG gaat straks op in het IMG.
Het huidige wetsvoorstel regelt alleen de schade. Het is de bedoeling dat er 1 loket komt, dus dat
op termijn ook de versterking erin wordt ondergebracht. De wettelijke regeling die nodig is voor de
invulling van de versterkingsoperatie zal worden toegevoegd aan de Tijdelijke Wet Groningen en
zo spoedig mogelijk in procedure worden gebracht.

Tweede Kamer
Ook in juni was de Tweede Kamer weer meermalen decor van gesprekken over de gaswinning in
Groningen.

4 juni, plenaire vergadering
Het plenaire debat op 4 juni was in zoverre uniek dat naast Eric Wiebes (EZK) ook Kasja
Ollengren (BZK) en minister-president Mark Rutte aanwezig waren. De aanwezigheid van de
laatste was het resultaat van het continu aandringen van Sandra Beckerman (SP).
Mark Rutte maakte, namens het kabinet excuses. En wel meteen in drievoud:
excuses dat de veiligheid jarenlang niet voorop stond
excuses dat de opgave in Groningen is onderschat
excuses dat de balans de laatste tijd te veel lag op juridische precisie en te weinig op
snelheid.
Het plenaire debat werd afgesloten met een motie van afkeuring jegens Eric Wiebes, ingediend

door Sandra Beckerman. De motie werd verworpen.
Lees hier het volledige verslag:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/acae6a22-9033-436e-971c1d717e9eefc3
Tip. Om in te tekst te zoeken: gebruik Crtl+f, en toets in: excuses. Of een andere zoekterm.

19 juni, Hoorzitting vaste kamercommissie EZK
Dit betrof eerst een technische briefing, waarbij de kamerleden spraken met de TCMG.
Het werd gevolgd door een rondetafelgesprek. Dit rondetafelgesprek was in drie blokken
verdeeld: blok 1, wetenschap en experts schadeafhandeling; blok 2, belanghebbenden; en blok 3,
regionale bestuurders.
In blok 1 spraken onder meer Herman Bröring (RUG) en Ihsan Bal (Hanzehogeschool), en ging
Simone van Dijken, aannemer in Middelstum, uitgebreid in op haar verhelderende
praktijkervaringen. In blok 2 sprak ook Jelle van der Knoop, voorzitter van de Groninger Bodem
Beweging.
De centrale lijn van deze ronde tafel was dat de kamerleden weer aan den lijve ervoeren dat er
een enorme kloof is tussen de Haagse, papieren werkelijkheid, en wat er in Groningen feitelijk
gebeurt. Zo vertelde Leo Peters, eigenaar van de Lopster Kroon, het gesloten horecaetablissement in Loppersum, hoe hij jarenlang van het kastje naar de muur is gestuurd.

27 juni, Algemeen Overleg (AO) vaste kamercommissie EZK
In een AO spreekt de vaste kamercommissie met de minister. In dit AO kwam een groot aantal
Groningse onderwerpen aan bod, sommige ook als uitvloeisel van de hoorzitting op 19 juni:
de stuwmeerregeling, de afwikkeling van de ‘oude gevallen’ door Arbiters en het traineren van de
NAM, het mandaat van de NCG voor de versterking en nog zo het een en het ander.
Op een aantal vragen zegde de minister een schriftelijke reactie toe.

NOS: Gasunie bekijkt of gaskraan toch sneller dicht kan
Op 11 juni plaatste de NOS het bericht dat onderzocht wordt of de gaskraan toch verder dicht
kan.
Interessant is dat er drie partijen zijn betrokken: Gasunie (eigenaar infrastructuur rond gas), GTS
(logistieke beheerder gastransport) en Gasterra (verkoper Gronings gas).
Gasterra snapt de verwondering over de snelle verlaging van de hoeveelheid Groningengas,
die in een paar jaar tijd tientallen miljarden kuubs naar beneden is gebracht.
Vroeger werd door Henk Kamp immers altijd gezegd dat verlaging niet kon, wegens de
leveringszekerheid?
Dit zegt de woordvoerder van Gasterra, Anton Buijs, echter: "Het gaat sneller dan ook wij vroeger
dachten."
Hij benadrukt dat pas het huidige kabinet het besluit heeft genomen om zo min mogelijk gas uit
Groningen te laten winnen en verkopen.
"Onder oud-minister Kamp kregen wij altijd te horen dat er een maximum-hoeveelheid
Groningengas mocht worden gewonnen. Wij moesten er dus samen met de producent voor
zorgen dat we daar onder bleven zitten. Dat is een andere opdracht dan zo weinig mogelijk
verkopen. Een productiemaximum is iets heel anders dan streven naar een minimum".
Zie hier het bericht: https://nos.nl/artikel/2288498-gasunie-bekijkt-of-gaskraan-toch-sneller-dichtkan.html
Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) heeft hierover kritische vragen aan de minister gesteld.
Eric Wiebes kwam met een weinigzeggend antwoord. Ziehier de antwoordbrief:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/26/antwoorden-op-kamervragenover-het-bericht-gasunie-bekijkt-of-de-gaskraan-verder-dicht-kan
Interessant is nog wel dat in deze antwoordbrief van Eric Wiebes opnieuw wordt gesteld dat
“Het vorige kabinet heeft de productie uit het Groningenveld meer dan gehalveerd.”
Alsof dit een positief te waarderen prestatie van het vorige kabinet was! Positief framenheet zoiets
in marketingjargon.
Daarbij wordt gedoeld op de daling van de productie van 54 miljard kuub in 2013 naar 27 miljard
kuub in 2017. Maar er wordt daarbij genegeerd dat de productie na de beving van Huizinge in
2012 door het kabinet juist verhoogd werd naar 54 in 2013, en er wordt genegeerd dat Groningse
protesten de daling via uitspraken van de Raad van State keer op keer hebben moeten

afdwingen!

Maakt urgentie alles vloeibaar?
Op 5 juni zat de GBB als adviseur naast lokale bestuurders en ministers aan tafel tijdens het
bestuurlijk overleg. Ondertussen voerde de GBB samen met de OnVeiligheidsRegio (OVR) actie
bij de Tweede Kamer voor het stopzetten van de gaswinning. De GBB merkte voor het eerst dat
het gevoel van urgentie omgezet lijkt te worden in concrete maatregelen. We hebben
onderstaande punten ingebracht en deze zijn in de vergadering onderstreept:

Ruimere opkoopregeling
Een belangrijke maatregel die de GBB in het overleg inbracht is de verruiming van de huidige
opkoopregeling. Hier maken we ons al sinds 2012 hard voor. De intentie is uitgesproken dat
iedereen die wil verhuizen, zijn huis kan laten opkopen door het Rijk. De huidige regeling kent
begrenzingen, waardoor er slechts een beperkt aantal gegadigden gebruik kunnen maken van het
opkopen. In de nieuwe regeling worden die begrenzingen weggenomen waardoor het een veel
ruimere regeling wordt. Dit heeft de minister toegezegd.

Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn
Verder heeft de GBB benadrukt dat mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. Bewoners
moeten in het hele traject worden meegenomen en gemaakte afspraken moeten worden
nagekomen. Dit advies heeft op dit moment vooral betrekking op de versterkingsoperatie, maar
geldt natuurlijk voor ieder proces. We hebben gezegd: “Je moet niet alleen in kwantiteit denken,
maar ook aan hoe bewoners het ervaren. Wanneer bewoners weten waar ze aan toe zijn, verlicht
dit de pijn en stress van het wachten enigszins.”

Gehele maatschappelijke ontwrichting even belangrijk als veiligheid
In de basis gaat het natuurlijk om de veiligheid van Groningers maar daarbij komt er ook steeds
meer oog voor de gehele maatschappelijke ontwrichting. Er moet dan ook een flankerend beleid
komen om oplossingen te vinden voor die ontwrichting. In het beleid moeten mensen worden
ontzorgd.
Bas Kortmann (voorzitter TCMG) benadrukte in dit kader ook het belang van het meenemen van
maatschappelijke organisaties zoals de GBB in de besluitvorming over de problematiek van
schade en versterking.

Afwachten hoe onze adviezen in het beleid terugkomen
Er zijn op 5 juni duidelijke intenties uitgesproken voor flankerend beleid. Hier gaat het met name
om de volgende maatregelen:
Verruimde opkoopregeling
Goede waardedalingsregeling
Versnelde schadeafhandeling
Boeteregeling.
Ook heeft minister Eric Wiebes toegezegd dat hij serieus gaat kijken hoe hij de gaswinning
versneld naar 12 miljard kuub kan krijgen. Iets waar de GBB met de actie op het Plein tegenover
de Tweede Kamer ook aandacht voor vroeg samen met de OnVeiligheidsRegio. Terugkijkend zijn
er dus een hoop mooie beloftes gedaan. We gaan het zien. Oftewel: in woorden zijn er goede
stappen gezet, nu nog de daden.
Zie hier het verslag van 5 juni
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/26/kamerbrief-over-bestuurlijkoverleg.

Gronings tentenkamp voor de deur van de Tweede Kamer
Woensdag 5 juni was het Plein, recht voor de ingang van de Tweede Kamer, het toneel van een
heus tentenkamp voor Groningers. Groningers die het advies van een bekende ex-politicus van
VVD-huize en een minder bekende historicus hadden opgevolgd: “Je hóéft er niet te wonen.
Ik was al lang weg geweest!”. De Onveiligheidsregio en de GBB voegden de daad bij het woord.
Een week tevoren had de op twee na zwaarste beving in Westerwijtwerd de spanning in
Groningen weer hoog opgevoerd. De volgende dag kwamen twee ministers langs… met lege
handen.
De minister-president vond het op radio en tv “VERSCHRIKKELIJK!”. Binnen een week was er
ook nog een kamerdebat met alle drie bewindspersonen achter de regeringstafel. Driemaal
excuses van de minister-president. Dat was goed, maar wel zeven jaar te laat! Zeven jaren
waarin híj aan het roer stond. Daarna ging het debat verder over goede en minder goede
maatregelen om de schadeafhandeling en de versterking (eindelijk) voortvarend aan te pakken.
Een motie van afkeuring haalde de streep niet, want zoals altijd schaarden de coalitiepartijen zich
achter de belaagde minister. Een gevoel van déjà vu bleef hangen.
De dag erop, 5 juni, arriveerden om zes uur ‘s ochtends de eerste Groningers op het Plein.
Snel werd een tentenkamp ingericht. Spandoeken en plakkaten maakten duidelijk waarvoor het
kamp was bedoeld. Om half negen ging het loket open waar Groningers hun aanvraag konden
indienen voor herplaatsing naar veiliger streken in Nederland. De aanvragen konden

gedeponeerd worden in de Ton.
Een aantal blokken verderop vond een heel ander schouwspel plaats. In de Blauwe Zaal van het
ministerie van EZK zaten twee ministers en Groningse provinciale en gemeentelijke bestuurders
om een grote tafel, samen met Groninger Bodem Beweging en Gasberaad en een stoet
ambtenaren. Hier bleek een “bevinkje” de situatie vloeibaar te maken. Ineens bleek namelijk veel
meer mogelijk dan vóór het bevinkje: zelf een aannemer uitzoeken en de schade herstellen, of
een som geld krijgen zonder veel poespas en direct aan de slag gaan. Doe-het-zelf (met je eigen
aannemer) als je huis versterkt moet worden. De avond tevoren in de Tweede Kamer had
Eric Wiebes al een tipje van de sluier opgelicht: “Misschien hebben we wel té zorgvuldig willen
zijn en ging dat ten koste van snelheid.”
De heren bestuurders zaten nog te onderhandelen toen de Groningers op het Plein besloten om
hun boeltje te pakken. Want, als je Groningen gewend bent, wie wil er dan elders in Nederland
wonen, toch? Nergens zulke wijdse luchten, het oudste cultuurlandschap van Nederland, een
open en vriendelijke bevolking. Zonder bevingen wilde iedere Nederlander wel in Groningen
wonen. Toch? Je bent gek als je daar weg wilt! En helaas, je wilt er weg als ze je gek maken met
onzekerheid, onveiligheid en onrechtvaardigheid.
Een week later blijkt de situatie nog steeds vloeibaar, want de NOS kopt dat de gaswinning veel
sneller naar beneden kan, misschien al in het komende jaar, of het jaar daarna. Zijn we dan al die
jaren niet alleen gek gemaakt, maar ook voor de gek gehouden?! Ja, en dat is alle reden voor een
parlementaire enquête. Laat degenen die dat gedaan hebben het maar eens haarfijn uit de
doeken doen. Wij zijn niet gek! Wij blijven in deze mooie hoek van Nederland. En de gaskraan?
DICHT ermee!

Zojuist verschenen

Ik wacht
Op initiatief van een aantal journalisten is in het Dagblad van het Noorden een serie verschenen
met portretten van gaswinningsslachtoffers, onder de veelzeggende titel “Ik wacht”.
De 101 afleveringen zijn nu gebundeld tot een boek. In aanwezigheid van zo’n 80 geportretteerden werd het eerste exemplaar op 17 juni in de kerk van Zeerijp overhandigd aan minister
Eric Wiebes.
’Kafka op het Hogeland’, zo omschreef Volkskrant-columnist Bert Wagendorp het.
101 keer spraken verslaggevers Groningers wier huizen ernstige schade hebben opgelopen door
de decennialange gaswinning en de aardbevingen die daar het gevolg van waren. Hun ervaringen
staan voor die van duizenden anderen.
De aardbevingen hebben niet alleen individuele Groningers geraakt, ze hebben een hele
gemeenschap ontwricht. Dat maakt dit boek duidelijk: door de interviews achter elkaar te lezen,
ervaar je pas de volle omvang van de aangerichte schade, de woede en frustratie in het
Noorden.
Nog altijd wachten de Groningers op de beloofde compensatie. Inmiddels zijn velen vastgelopen
in een nachtmerrieachtige bureaucratische molen van inspecteurs, contra-experts en steeds
wisselende instanties. “Ik wacht” is het ontluisterende relaas van een falende overheid.
”Ik wacht, 101 verhalen uit het aardbevingsgebied” is verkrijgbaar in de betere boekhandel.

Op de agenda
Uitspraak Raad van State
Op woensdag 3 juli 2019 om 10.15 uur zal de Raad van State uitspraak doen in de zaak van het
beroep tegen het Instemmingsbesluit 2018-2019 over de gaswinning in Groningen.
De volledige tekst van de uitspraak met een begeleidend persbericht zal die dag om 10.30 uur
op de website worden gepubliceerd. Zie: https://www.raadvanstate.nl/gaswinning-groningen/

GBB nieuws
Veiling van ingelijste cartoons van Pluis
Cartoonist Pluis (Eric van der Wal) is bekend van zijn politieke cartoons in de Telegraaf,
het Nederlands Dagblad en natuurlijk van de GBB-krant. Gezien alle foute politiek en de
maatschappelijke ellende rond de gaswinning zijn er in de loop der tijd ook over dit onderwerp
een flink aantal cartoons van zijn hand verschenen. Voor de expositie “Bevings” heeft hij
15 prenten geselecteerd, welke door Pluis gratis aan de GBB ter veiling zijn aangeboden.
De opbrengst bedroeg ruim € 1.400, en is volledig naar Recht voor Groningen gegaan.

GBB bezoekt dorpen
De GBB laat zich graag uitnodigen door dorpsverenigingen of een andere groep belanghebbenden. Het gaat om een informatieve avond. De GBB vertelt wat ze doet, waar ze voor staat,
het dorp kan aangeven waar ze mee zitten, waar ze tegenaan lopen. Waar vragen over zijn.
Geen “succes verzekerd”-bijeenkomst in de zin dat alles wordt opgelost, maar wel dat er
wederzijds geluisterd wordt en zaken worden meegenomen.

Reactie na een recente bijeenkomst:
”De avond voldeed aan onze verwachting. Jullie hadden een goed verhaal over jullie zelf,
wie jullie zijn en wat jullie doen en wat jullie betekenis is in de aardbevingsproblematiek"

”Er werd goed ingegaan en op tijd ingegrepen als mensen een beetje uitweiden complimenten
hiervoor." “Per saldo een goede informatieve avond."
Ook belangstelling? Neem vrijblijvend contact op via communicatie@groninger-bodembeweging.nl

GBB-krant 11
De volgende GBB-krant, nummer 11, wordt in het gaswinningsgebied naar verwachting op
woensdag 3 juli huis-aan-huis in de brievenbussen bezorgd. De oplage is 125.000 stuks.
GBB-leden krijgen op de dag zelf ook een e-mail hierover.
De krant is dezelfde dag ook op de website van de GBB beschikbaar (als pdf). Ook is de papieren
krant af te halen bij bibliotheek, gemeentehuis, gezondheidscentrum, plaatselijke supermarkt,
enkele tankstations en hotels in de regio.

GBB ALV
De Algemene Leden Vergadering van de GBB is gehouden op woensdag 26 juni in Spoorzicht,
Loppersum. In een volgende nieuwsbrief wordt het verslag opgenomen.

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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