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Voorwoord van de voorzi t ter
Beste leden,
 

De GBB bestaat dit jaar 10 jaar. Niet iets om te vieren, integendeel. Het weerspiegelt 10 jaar
lijden van heel veel mensen onder de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Maar ook
10 jaar van volhardende strijd van tientallen vrijwilligers die de GBB hebben gedragen en
uitgedragen. Van knokken om gerechtigheid, en steeds maar weer aandacht vragen voor de
problemen hier: bij de media, bij de politiek en bij de rechtspraak. En daarin zijn we geslaagd!

Dat de gaswinning versneld wordt gestopt - reeds in 2022 - is een geweldige opsteker in ons
jubileumjaar, een mooi en toepasselijk cadeau van Eric Wiebes zou je bijna kunnen zeggen.
Maar onmiddellijk dringt de vraag zich op: waarom kon dat niet eerder?

Hamerde in het vorige kabinet minister Henk Kamp immers niet voortdurend op het aambeeld
van de leveringszekerheid? In elk gaswinningbesluit stond zo ongeveer dat het de komende jaren
echt niet verder omlaag kon, ja pas later ... De minderingen in de gaswinning in de periode Henk
Kamp zijn steeds afgedwongen: door de media, de politiek, het SodM, de vele beroepen bij de
Raad van State en tenslotte door de uitspraken van de laatste.

Aanvankelijk namen in het nieuwe kabinet minister president Mark Rutte en minister Eric Wiebes
dezelfde positie in. In het regeerakkoord van oktober 2017 wordt nog vier jaar lang 20 miljard
kuub gewonnen. Men wilde best minderen maar er waren nu eenmaal leveringsverplichtingen
en niemand wilde toch de bejaarden in Limburg in de kou zetten, zoals Mark Rutte
nog op 4 juni jl zei.

In maart 2018 besloot Eric Wiebes de kraan dicht te draaien, met een tijdpad naar 2030 (maar
misschien eerder). Op 10 september jl. maakte hij bekend dat de productie al in 2022 kan worden
gestopt. Razendsnel kon dit dus toch worden geregeld.

De parlementaire enquête zal moeten uitwijzen waarom het nu wel kan en niet eerder.
Waarom Henk Kamp het bouwen van een stikstoffabriek blokkeerde en Eric Wiebes hiertoe wel
besloot. Waarom onder Henk Kamp 'uit onderzoek bleek' dat er niet aan de contracten over de
leveringen aan het buitenland getornd kon worden, terwijl het buitenland onder Eric Wiebes graag
bereid bleek mee te werken. Waarom onder Henk Kamp de grootverbruikers van gas beslist niet
zonder konden, vanwege het grote economische belang, terwijl Eric Wiebes de afkoppeling van
grootverbruikers in 4 jaar voor elkaar krijgt.

We zijn dus blij met het sluiten in 2022 maar het heeft een bittere nasmaak.
 
Jelle van der Knoop
voorzitter Groninger Bodem Beweging
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Versterk ing

Vertraging
Zoals bekend heeft minister Eric Wiebes in mei 2018 de versterkingsoperatie “on hold” gezet.
Officieel om snelheid te kunnen maken. Sindsdien zijn bij de ingenieursbureaus deskundigen
weggelopen, hebben bouwbedrijven andere opdrachten aangenomen, is er een gigantische
leegloop bij de NCG geweest en gaat eind van dit jaar het CVW stoppen. Ondertussen heeft het
miniserie van EZK continu lopen steggelen over financieringsstructuren en governance-modellen. 
Het resultaat: algehele chaos, en geen versterkingsoperatie met enig tempo.

Leidend in de “versnelling van de versterkingsoperatie” was het advies van de Mijnraad van
29 juni 2018. Daarin werd de HRA van de NAM “heilig verklaard”. Maar voor een aantal lopende



operaties werden uitzonderingen opgetuigd. De bestaande batches 1467 en 1588 zouden
gewoon uitgevoerd gaan worden. Op dit moment is dat dan ook de bulk van wat nog wel loopt.
Maar de derde batch, batch 1581, loopt helemaal niet.

Batch 1581
De batch 1581 bestaat uit 1422 woningen (adressen) die uitgebreid geïnspecteerd zijn in 2017. 
Deze woningen zijn vervolgens doorgerekend met de NPR 9998: 2015 (de toenmalige norm),
en op grond van die beoordeling werd een versterkingsadvies opgesteld. 
Het besluit naar aanleiding van het advies van de Mijnraad is (kort gezegd) dat de
versterkingsadviezen van de woningen van batch 1581 worden uitgevoerd wanneer de HRA
een verhoogd risico of licht verhoogd risico aangeeft, en dat als de HRA een normaal risicoprofiel
aangeeft de eigenaar herbeoordeling tegen NPR 9998: 2018 (de huidige norm) kan aanvragen.

Wat is er echter na het Mijnraadadvies gebeurd?

a. De versterkingsadviezen waren beschikbaar in 2018, maar zijn door de NCG bewust
achtergehouden – ook als woningeigenaren er speciaal om verzochten en alle mogelijke
rechtsmiddelen inzetten. 
Uiteindelijk werden ze mondjesmaat verstrekt in de eerste helft van 2019.
 

b. Verzoeken om herbeoordeling worden sedertdien door de NCG genegeerd. 
De NCG heeft daarentegen eerst een eigen onderzoek gestart. De NCG noemt dat een
pilot, waarvan de uitkomsten waarschijnlijk november a.s. bekend zijn.

In het besluit naar aanleiding van het advies van de Mijnraad is er echter helemaal geen
sprake van dat eerst onderzoek moet plaatsvinden. Bovendien is een pilot in dit geval
tamelijk zinloos. De batch 1581 kenmerkt zich namelijk door zeer individuele panden,
waarbij gezamenlijke vergelijking niet aan de orde is, maar juist een individuele
beoordeling de doorslag moet geven. Dat individuele onderzoek heeft echter al
plaatsgevonden, het versterkingsadvies ligt er, kortom: aan het werk! Waarom eerst weer
een onderzoek? 
 

c. Ook bij versterkingsadviezen die evident wijzen op grote onveiligheid (sommige panden
staan al in de stutten) doet de NCG niets wanneer de HRA zegt dat er een normaal
risicoprofiel is. 
Heel opmerkelijk. 

Immers: de HRA zegt juist niets over de veiligheid van een individueel gebouw. De HRA is
enkel geschikt is om de inspecties te prioriteren. De NAM zegt dat, de gemeente zegt dat,
de NCG zegt dat: “De echte veiligheid van een gebouw kan alleen met een inspectie
vastgesteld worden!" Hier is juist die inspectie geweest, en ligt er een versterkingsadvies.
Toch gebeurt er niets.

Duidelijk is dat de NCG niets anders doet dan vertragen.

Van de 1422 adressen zijn er 565 in Loppersum. Inmiddels is aandacht gevraagd van de
gemeente Loppersum. Ook is de Nationale Ombudsman ingelicht. Er is een burgerinitiatief
ontstaan. Inlichtingen of aanmelden: batch1581@gmail.com.
 
WOB
Rechter doet uitspraak in zaak tegen EZK en NCG
Op 29 augustus vond een zitting plaats over de Wob-verzoeken die RTV Noord en de
Groninger Bodem Beweging (GBB) op 8 november 2018 hadden ingediend bij het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) inzake de
HRA-methode. De wettelijke beslistermijn van acht weken was ruimschoots verstreken.
Daarom hebben de organisaties de rechter gevraagd een uitspraak te doen over de uiterlijke
beslistermijn van EZK en NCG. 

Tijdens de zitting werd duidelijk dat de rechter verbaasd was dat deze zitting plaatsvond:
 
“Het is eigenlijk een uitzondering dat we hier vandaag zitten. Normaal wordt na het aanstellen van
een beroep een beslissing gemaakt en verdampt de zaak. Nu begrijp ik dat het een omvangrijk
Wob-verzoek betreft, maar er zijn al 10 maanden verstreken. Ik heb dit nog nooit meegemaakt.
Ik snap dat de zaak in beweging is en dat het af en toe lastig is. Het betreft een gevoelig dossier
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en mensen zijn heel boos. En voor een groot deel is dat volkomen terecht. Het is dan ook
verbazingwekkend dat Wiebes dit niet zo hoog op de agenda heeft staan. Blijkbaar ziet Wiebes
de urgentie van het een en ander nog steeds niet.”
 
De rechter verhoorde een medewerker van het NCG en advocaat Jewan de Goede.
De ambtenaar sprak namens minister Eric Wiebes. De Goede voerde het woord namens
RTV Noord en de GBB.

Minister heeft belang bij vertragen
In het verweer komt naar voren dat de complexiteit van het verzoek en de beperkte beschikbare
capaciteit voor het afhandelen van Wob-verzoeken de redenen zijn waarom de informatie nog niet
is afgegeven. De GBB is echter van mening dat de minister er belang bij heeft om de documenten
zo lang mogelijk onder zich te houden en niet openbaar te maken. De documenten hebben
namelijk betrekking op het zogenoemde HRA-model, wat de basis vormt voor de
versterkingsoperatie en onderdeel zijn van de gasbesluiten van Eric Wiebes. 

De documenten zijn dus van groot belang voor de GBB en voor Groningers. En voor bewoners
van woningen in het effectgebied van het Groningenveld in het bijzonder. Daarom is de GBB van
mening dat mogelijk beperkte capaciteit van medewerkers die belast zijn met de afhandeling van
de verzoeken geen argument mag vormen de beslistermijn te overschrijden – en zeker niet in de
mate waarin dat is gebeurd. Bovendien is de GBB niet de enige partij die een Wob-verzoek heeft
ingediend over de HRA-methodiek. De Wob-verzoeken van GBB staan dus niet op zichzelf en
dus het onderzoek dat de minister daarvoor moet uitvoeren ook niet. De documentonderzoeken
die noodzakelijk waren om de door anderen ingediende Wob-verzoeken af te handelen zouden
juist ook gebruikt kunnen worden voor de afhandeling van het verzoek van GBB.

De minister had de verzoeken dus tijdig kunnen afhandelen.

Uitspraak
De rechter zal heeft op 11 september uitspraak gedaan. GBB en RTV Noord zijn daarbij volledig
in het gelijk gesteld. Het ministerie van EZK moet binnen 2 weken met een nieuw besluit komen,
op straffe van een dwangsom per dag. Ook moet EZK de kosten vergoeden.

Het ministerie heeft inmiddels enige stukken aangeleverd. Opvallend genoeg echter een heel dun
pakket, waarin ook nog eens heel veel zwart is gelakt. Wordt dus vervolgd!!! 

Laatste nieuws
RTV Noord heeft een in de WOB geweigerd document toch in handen gekregen.
Daaruit blijkt dat in augustus 2018 de NAM gedreigd heeft de kraan dicht te draaien.
Zie: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/213795/Geheim-document-NAM-dreigde-Nederland-in-de-
kou-te-zetten

Tijdelijke Wet Groningen (TWG)
De door de rijksoverheid georganiseerde wereld in Groningen verandert voortdurend. 

Zoals eerder gemeld wordt er met de Tijdelijke Wet Groningen (TWG) op 1 januari 2020 een
Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) opgericht. De huidige TCMG gaat dan op in het IMG.
De IMG gaat alle schadesoorten afhandelen: behalve de fysieke schade die de TCMG momenteel
behandelt, ook de waardedaling van woningen, immateriële schade en vermogensschade.
Deze TWG doorloopt nu het besluitvormingsproces met Tweede en Eerste Kamer.

De IMG zal niet over de versterking gaan. 
Dat blijft bij de huidige NCG, maar de NCG krijgt wel een nieuwe taak en naam.
Hoe versterking georganiseerd wordt, zal ook in de TWG geregeld gaan worden,
in een apart hoofdstuk.
Naar verwachting is de tekst van dit aparte hoofdstuk over versterking rond 1 oktober
beschikbaar. De eerste stap is tegenwoordig dat een wettekst allereerst ter consultatie op internet
verschijnt. 
Iedereen krijgt dan een korte tijd om desgewenst te reageren. Hou daarom in de
gaten: https://www.internetconsultatie.nl/
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Schade

Arbiter (oude gevallen)
Subsidieregeling “Ondersteuning Arbiterprocedure 2019’
Op dit moment lopen bij de arbiter nog enkele honderden zaken. Voor eigenaren wier zaak
bij de arbiter loopt is per 11 september een subsidieregeling beschikbaar gekomen.
Daarbij kan de eigenaar tot maximaal € 1.900 ontvangen voor inhuur van juridische of
bouwkundige expertise. Er is in totaal 2 ton beschikbaar.
Zie: https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/gaswinning/ondersteuning-arbiterprocedure-
2019/

TCMG start aparte aanpak bij agrariërs, mkb, monumenten en kerken
TCMG noemt deze groep specials. Hiervoor zijn nu meer gespecialiseerde deskundigen
beschikbaar. TCMG verwacht daardoor met vaart deze groep te kunnen bedienen.
Zie: https://schadedoormijnbouw.nl/nieuws/nieuwe-aanpak-voor-monument-agrarier-en-bedrijf

TCMG start aannemersvariant
Zoals bekend worden fysieke schades aan gebouwen nu afgehandeld door de Tijdelijke
Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). 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/
In de reguliere procedure komt er dan een door de TCMG gestuurde expert langs om de schade
op te nemen.

Sinds 1 september 2019 is ook een andere procedure mogelijk. 
Daarbij kan de eigenaar een eigen aannemer inschakelen. Het moet wel gaan om schade aan
een ‘normale' woning, geen pand van een woningbouwcorporatie en geenspecial.
Zie voor meer informatie: https://schadedoormijnbouw.nl/nieuws/schade-opname-nu-door-eigen-
aannemer. Aan de 'eigen' aannemer worden eisen gesteld,
zie https://schadedoormijnbouw.nl/schade-melden/schade-opname-door-eigen-aannemer.

Verloop stuwmeerregeling
De Stuwmeerregeling is geregeld in een apart ministerieel Besluit van minister Eric Wiebes,
en is bedoeld om de achterstand in de schadeafhandeling weg te werken.
Zie hiervoor de
tekst: https://www.schadedoormijnbouw.nl/sites/default/files/documenten/Stuwmeerregeling
%2C%20Staatscourant-2019-38034.pdf
Er kan alleen een beroep op de stuwmeerregeling worden gedaan als er een niet afgehandelde
schademelding is van voor 13 juni 2019.

Voortgang
Op ongeveer 16.700 adressen is begin juli het aanbod van de stuwmeerregeling in de bus
gevallen: een vaste schadevergoeding van 4.000 euro plus een onkostenvergoeding van
1.000 euro. Een deel van de adressen, ongeveer 5.300, kreeg ook de mogelijkheid gebruik te
maken van de aannemersvergoeding. 
Per 23 september hebben 8.797 adressen gebruik gemaakt van de vaste vergoeding van
4.000 + 1.000, en 296 van de aannemersvergoeding van maximaal 10.000 + 1.000.
En 1.243 hebben aangegeven in de reguliere schadeafhandelingsprodure verder te willen gaan.

Voor iedereen die (nog) geen keuze heeft gemaakt gaat de reguliere schadeafhandelingsprodure
gewoon verder. En wordt daarin een procedurele stap gezet (bijvoorbeeld een adviesrapport
wordt verstuurd) dan kan niet meer van de stuwmeerregeling gebruik worden gemaakt.
De deur is dan dichtgegaan.

De TCMG heeft half september herinneringsbrieven gestuurd. Men kan nog tot 31 december
2019 gebruik maken van de stuwmeerregeling.

Belangrijk! Let op!
Met een besluit in het kader van de stuwmeerregeling worden alle schades op het adres geacht te
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zijn afgewikkeld! Dus niet alleen de gemelde schade van voor 13 juni 2019, maar ook alle andere
eerder of later gemelde schades, of niet gemelde schades tot het moment van het besluit. 
Met de nulmeting (een fotograaf komt langs een paar weken na het besluit) wordt dat vastgelegd.
 
Bijeffect
Sinds de stuwmeerregeling bekend is geworden is het aantal schademeldingen bij TCMG fors
gestegen, inmiddels standaard vele honderden per week. Ongeveer de helft van de
schademeldingen komt van adressen waar nooit eerder, ook niet bij NAM of CVW, schade is
gemeld.
Door deze toestroom van extra schademeldingen is het aantal openstaande schades ondanks de
stuwmeerregeling nog steeds erg groot, tegen de 20.000.

Gaswinning

Openbaar ministerie weigert slachtoffers inzage in de resultaten van strafrechtelijk
onderzoek tegen de NAM!

Het openbaar ministerie (OM) heeft bekend gemaakt dat het strafrechtelijk onderzoek zoals
bevolen door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 20 april 2017 is afgerond.
De NAM krijgt van het OM drie maanden de tijd om te reageren op alle onderzoeksresultaten.
De slachtoffers en haar raadslieden krijgen dat recht niet.

Strafrechtelijk onderzoek
Op 11 september 2015 deed de Groninger Bodem Beweging (GBB) tezamen met een aantal van
haar leden aangifte tegen de NAM. De reden was dat ondanks alle schade en bedreiging van de
veiligheid door de aardbevingen, de NAM willens en wetens doorging met gas winnen.
Na een aanvankelijke afwijzing door het OM om de NAM te vervolgen, werd haar dit op 20 april
2017 alsnog bevolen door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Dit naar aanleiding van een
door de Groninger Bodem Beweging (GBB) aangespannen artikel 12 Sv-procedure.
Dit leidde tot een 2,5 jaar durend strafrechtelijk onderzoek van het OM.

Nieuwe fase
Nu heeft het OM laten weten dat zij klaar is met haar onderzoek. Het OM geeft vervolgens de
NAM gedurende 3 maanden de gelegenheid haar zienswijze op de onderzoeksresultaten te
geven, alvorens zelf haar slotconclusie te trekken. Een nieuwe vertraging in het langdurige
onderzoek dat riekt naar traineren.Een verzoek dat namens de GBB - de slachtoffers - werd
ingediend dat ook zij de resultaten van dit door hen zo zwaar bevochten strafrechtelijk onderzoek
in mogen zien, werd door het OM afgewezen. De raadslieden van de slachtoffers, Gerard Spong
en Emile van Reydt, vinden dat dit te ver gaat. Zij hebben de behandelend onderzoeksrechter (de
rechter-commissaris) daarom op 24 september het dringende verzoek gegeven om in te grijpen.

Meester Gerard Spong: “Reden voor het verzoek is dat het openbaar ministerie de betrokken
procespartijen ongelijk behandelt en de rechtsontwikkeling te bate van de positie van slachtoffers
in het strafgeding miskent.” 
Meester Emile van Reydt: “Juist in een zo’n gevoelige strafzaak is het van belang dat slachtoffers
worden gekend. Het onthouden van inzage in de onderzoeksresultaten, voedt het wantrouwen
dat veel Groningers jegens de overheid koesteren. Die gevoelens van wantrouwen zijn
invoelbaar.”
Jelle van der Knoop, voorzitter GBB, concludeert: "Er is in Nederland geen enkele verdachte in
een strafzaak te vinden, die met zoveel egards wordt behandeld als de NAM, joint venture van
SHELL en EXXON! Dat geeft te denken. Het is de zoveelste bittere pil voor de Groningers."

Vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2019-2020
Minister Eric Wiebes heeft op 14 september het definitieve Vaststellingsbesluit gepubliceerd voor
de gaswinning van het gasjaar 2019-2020 (1 oktober 2019 - 1 oktober 2020). Het is uitgebreid in
het nieuws geweest. Er wordt in het gasjaar 2019-2020 bij een gemiddelde temperatuur
11,8 miljard kuub gewonnen. En in het begeleidend schrijven wordt uitgelegd dat de gaswinning
eerder stopt, waarschijnlijk in 2022, als de stikstoffabriek in Zuidbroek in bedrijf wordt genomen.
Al blijven een aantal putten nog wat langer open, om in geval van extreem koude winters bij te
kunnen springen.



Beroep tegen het vaststellingsbesluit is mogelijk van vrijdag 20 september 2019 tot en met 
vrijdag 1 november 2019. Alleen degenen die eerder een zienswijze hebben ingediend kunnen
tegen dit besluit in beroep gaan bij de Raad van State. Hier staan de stukken:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-
projecten/gaswinning/gaswinning-groningen/vaststellingsbesluit-2019
De stukken liggen ook ter inzage op de gemeentehuizen Loppersum, Delfzijl en
Midden-Groningen, en de provinciehuizen van Groningen en Drenthe.
Voor de beroepsprocedure zie: https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-
projecten/gaswinning/gaswinning-groningen

Geen fracken in Pieterzijl
Nu de gaswinning uit kleine velden steeds meer in de focus van overheid en de
mijnbouwbedrijven staat, willen de inwoners van Pieterzijl een vuist maken tegen het
voorgenomen fracken (!) in het kleine veld Pieterzijl-Oost, naast de grote gasopslag Grijpskerk.
Ze willen ertegen in beroep gaan bij de Raad van State en zijn een crowdfunding actie begonnen
om de kosten te dekken. Bijdragen kan via getfunded.nl/geen-fracken-in-pieterzijl

Omgevingsvergunning Warffum vernietigd
Zoals eerder gemeld heeft Warffum Alert! met meerdere inwoners beroep ingesteld tegen het
besluit van Eric Wiebes om de NAM een omgevingsvergunning te verstrekken voor de winning in
het kleine veld Warffum. Het beroep was succesvol. De meervoudige kamer van de Rechtbank
Groningen heeft de omgevingsvergunning vernietigd. Hier de
uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?
id=ECLI:NL:RBNNE:2019:3823&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBNNE%3a2019%
3a3823
Een Milieu Effect Rapportage (MER) ontbrak ten onrechte! Een stevige tik op de vingers voor
NAM en ministerie. Het ministerie moet een nieuwe vergunning afgeven. Minder mooi is dat de
NAM de winning ondertussen gewoon voort kan zetten op basis van de oude vergunning.

Een en ander is extra wrang omdat de gaswinning in het nabije grote Groningenveld zoals
bekend zo snel mogelijk wordt beëindigd. En dat is niet zonder reden (schade en veiligheid).
Gaswinning in Warffum mag echter doorgaan. Maar het zogenaamde kleine veld van Warffum is
helemaal geen “standaard“ klein veld (zoals NAM en ministerie het graag door voorkomen) maar
een deel van het Groningenveld dat toevallig ondergronds ergens nabij Stitswerd van de rest van
het Groningenveld is afgesneden.
Warffum Alert! overweegt nadere stappen.
 

Mensenrechten
TENENKROMMEND..! EEN NIET TE BEGRIJPEN REACTIE. EEN BLAMAGE!

De reactie van de Nederlandse Staat op de inbreng van de GBB en haar mensenrechtenadvocaat
Jan van de Venis.

Luister, hoor en huiver….: http://webtv.un.org/search/consideration-of-the-netherlands-3609th-
meeting-126th-session-of-human-rights-committee/6054597679001/?
term=&lan=english&cat=CCPR&sort=date&page=2

Start 2:40:53 De heer Siebe Riedstra, hoofd van de Nederlandse delegatie, Secretaris Generaal
bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, op vragen die hij kreeg van het VN Mensenrechten
Comité (1:19:45) over gaswinning, aardbevingen en Groningen en de impact op de
mensenrechten.

Mr. Riedstra:
“Then you have a question on (…uh..) the earthquake and (..uh..) the promises to the people of
East Groningen.
I visit last week East Groningen and I saw what’s doing with people when you are aware of daily
the chance of earth quakening.
The government has set strict goal on one, the use of gas will stop. The extraction of gas will stop
in East Groningen.
And is now doing and preparing to restore the houses, the schools and all the public facilities in
East Groningen. And that is why I was there.
I visited good and safe and very modern hospital for all the people in East Groningen what will be
earthquake proof.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gaswinning/gaswinning-groningen/vaststellingsbesluit-2019
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gaswinning/gaswinning-groningen
http://getfunded.nl/geen-fracken-in-pieterzijl
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:3823&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBNNE%3a2019%3a3823
http://webtv.un.org/search/consideration-of-the-netherlands-3609th-meeting-126th-session-of-human-rights-committee/6054597679001/?term=&lan=english&cat=CCPR&sort=date&page=2


…
Mr Chair I think I answered not all, but nearby a lot of questions.“

Zojuist  verschenen

Terugblik Noorderzon
Op Noorderzon bereikte de GBB het indrukwekkende ledenaantal van 4.000. De GBB is blij met
ieder persoon die het goede doel steunt met zijn of haar lidmaatschap. De dankbaarheid wordt
geïllustreerd door het 4000e lid te verrassen met een bloemetje.

De heer Verdam uit Groningen mocht de bloemen in ontvangst nemen. Hij werd lid om de
volgende reden: “Het is belangrijk om de GBB te ondersteunen. Vooral omdat de overheid de
getroffene zo in de kou zet, dan kan je het lidmaatschap voor dit geringe bedrag niet laten lopen.”

De GBB stond met haar ‘Bevingsbeleving’ op Noorderzon om aandacht te vestigen op de
onzichtbare schade: de mentale toestand waar Groningers zich in bevinden. Die toestand wordt
veroorzaakt omdat mensen geen grip op de situatie hebben en doordat er geen eindpunt in zicht
is. Het maakt machteloos en soms ook ziek. Zo ziek dat er zelfs PTTS kan ontstaan. De gevolgen
van de voortdurende gaswinning zijn desastreus voor Groningers.
Voor veel bezoekers van Noorderzon was de ‘Bevingsbeleving’ dan ook een openbaring.
Het hielp hen een beter beeld te krijgen van wat de bewoners in het aardbevinggebied
doormaken.

Erfgoedfair
Op 5 september werd de eerste Erfgoedloketfair gehouden, met als thema Groninger
restauratiefair ‘Erfgoed & Ambacht’. Op deze fair waren, naast de reguliere inloopbijeenkomst van
het Erfgoedloket Groningen, een groot aantal restauratie-experts aanwezig. Geen luxe in het
gaswinningsgebied. Daarnaast waren er door EPI-kenniscentrum een aantal boeiende workshops
georganiseerd.
De fair vond plaats op het binnenterrein van het Openluchtmuseum Het Hoogeland te Warffum,
een locatie die natuurlijk vol staat met Groninger erfgoed. Tijdens de fair zijn op het terrein ook



een aantal demonstraties verzorgd.

Aardbevingswaaier
Inwoners van de gemeente Het Hogeland kregen begin september een Aardbevingswaaier in de
brievenbus. De Aardbevingswaaier zet de organisaties voor bewoners op een rijtje. Stut-en-Steun
is een belangrijke organisatie waar bewoners terecht kunnen voor ondersteuning.

Op de agenda

Voorstelling WAARK‘Bevings’, 3 oktober 20.15 uur, Vita Nova, Middelstum
Annemarie Prins is terug bij WAARK. Ze regisseert de nieuwe voorstelling Bevings.
Gerardjan Rijnders is de schrijver. 'Bevings gaat uiteraard over de aardbevingen door
gaswinning', zegt de regisseur. 'En over de totaal uitzichtloze toestand waar commissie na
commissie zich mee bemoeit.'
De theatermakers verwijzen in 'Bevings' naar het bekende toneelstuk Op Hoop van Zegen van
Herman Heijermans. 'Dat gaat eigenlijk over precies hetzelfde onderwerp', vertelt Prins.
'Alleen dan over visvangst en rederijen. Wat Shell nu is, zijn de rederijen van toen.'
Op 3 oktober wordt Bevings in Middelstum opgevoerd, op 11 okober in Delfzijl, en zo verder. 
Zie voor de volledige programmering: http://waark.nl/speellijst

Vooraankondiging GBB-krant
De volgende GBB-krant wordt een jubileumeditie: de GBB bestaat 10 jaar op 6 november a.s.
De jubileumeditie zal naar verwachting woensdag 30 oktober op de mat vallen.

Contact  GBB

Mailcontact heeft de voorkeur. 

http://%A0http://waark.nl/speellijst
http://waark.nl/speellijst
https://www.facebook.com/Groninger-Bodem-Beweging-329245567166929/
https://twitter.com/gronbb
http://www.groninger-bodem-beweging.nl/
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=260405#Contact%20GBB
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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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