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Voorwoord van de redact ie
Beste leden,
 
In dit nummer een korte update van een aantal onderwerpen. 
En een vooraankondiging van de GBB-krant. Een heel bijzondere krant, nu al een collectors item. 
Het is een jubileumkrant, omdat de GBB op 6 november a.s. 10 jaar bestaat, in een extra grote
oplage van 200.000.
De jubileumeditie valt komende woensdag op de woensdag.
 
De redactie

https://mailchi.mp/916ebb9624a6/gbb-nieuwsbrief-mei-2018?e=%5BUNIQID%5D
https://us17.admin.mailchimp.com/templates/*%7CARCHIVE%7C*
https://mailchi.mp/6efa7cc61486/nieuwsbrief-groninger-bodem-beweging-april-2018?e=%5BUNIQID%5D


Inhoud 

Versterking: Lees meer
Schade: Lees meer
Gaswinning: Lees meer
Zojuist verschenen: Lees meer
Op de agenda: Lees meer
Colofon: Lees meer
 

Versterk ing

Overschild
Zoals bekend is de versterkingsoperatie praktisch stil komen te liggen.
EenVandaag besteedde op 27 oktober aandacht aan de gevolgen van de stilstand voor het dorp
Overschild.
Zie: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/eenvandaag-25-10-2019/
 
Voortgang versterkingsoperatie
Minister Eric Wiebes is bezig met een charmeoffensief, en heeft aan de Tweede Kamer een brief
gestuurd waarin hij aan de voortgang een optimistische toon meegeeft. 
Zie hier deze brief: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/16/versterking-groningen-
is-een-volgende-fase-beland

Opvallend is dat hij zwijgt over de oorzaken van de stilstand nadat hij in het voorjaar 2018 de
operatie van de toenmalige NCG “on hold" zette. Dat deze stopzetting tot massaal protest van de
regio leidde verzwijgt hij ook. Hij formuleert het overleg daarentegen juist positief “Op basis van
het Mijnraad-advies is vorig jaar in overleg met de regio overgestapt op een nieuwe, meer
risicogerichte aanpak van de versterking.”

Naar verwachting zal op de site van de NCG binnenkort een dashboard verschijnen. Daarin moet
ten minste op gemeenteniveau helder zichtbaar worden hoe de voortgang gaat. Welke panden
(batch 1467, P50 etc) zijn in welke fase (opname, beoordeling, versterkingsadvies, uitvoering,
versterkt)?

Batch 1581
De batch 1581 bestaat uit 1422 woningen (adressen) die geïnspecteerd zijn in 2017. 
Deze woningen zijn vervolgens doorgerekend tegen 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 van 29 mei 2018 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.
EenVandaag besteedde op 1 oktober aandacht aan de gevolgen voor batch 1581. 
Zie: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/eenvandaag-01-10-2019/

Tip
Is uw huis in de tweede helft van 2017 geïnspecteerd? Goede kans dat u hoort tot batch

1581. En nog geen versterkingsadvies ontvangen? Vraag het aan bij het versterkingspunt
van de NCG!

Er is ook een burgerinitiatief. Inlichtingen of aanmelden: batch1581@gmail.com.

Pilot
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Van de 1422 adressen in de batch 1581 zijn er 52 met een verhoogd risico, en 153 met een licht
verhoogd risico. Op deze adressen wordt het versterkingsadvies gewoon uitgevoerd. 
De eigenaren van de andere 1217 panden (met normaal risico) krijgen de mogelijkheid tot
herbeoordeling van het versterkingsadvies tegen de nieuwe norm.

De NCG voert op dit moment een pilot uit voor 40 van deze panden waarin de herbeoordeling
tegen de nieuwe norm al wordt uitgevoerd. De uitkomsten worden binnen een paar weken bekend
gemaakt, aldus de NCG. Zoals Bé Schollema vertelde op de leden-voor-leden-bijeenkomst in
Delfzijl (zie hierna) is in de wandelgangen hierover al meer bekend. Veruit de meeste panden
moeten bij beoordeling tegen de nieuwste norm net zo goed intensief worden versterkt. 

Stoppen of doorgaan met versterken?
Dat was de centrale vraag op de door de Groninger Bodem Beweging georganiseerde leden-
voor-ledenbijeenkomst in De Molenberg in Delfzijl op 22 oktober 2019. Ruim 100 aanwezigen
namen deel aan de geanimeerde discussie met wetenschapper Charles Vlek en bestuurder Bé
Schollema.
 
Charles Vlek (emeritus hoogleraar omgevingspsychologie en besliskunde RUG) ging in op de
onderbouwing van zijn wetenschappelijke model en zijn conclusies daaruit. De veiligheidsdreiging
neemt sterk af als de gaswinning stopt in 2022, misschien hoeven maar 400 huizen nog versterkt
te worden. Daarnaast verloopt de versterkingsoperatie tot heden zeer traag. Je moet je afvragen
of je zo door wil gaan. Alsnog een huis gaan inspecteren en versterken duurt immers zoveel jaren
dat het huis pas klaar is als het niet meer nodig is. Hij ziet dit als een groot dilemma. 
Kern van zijn heldere betoog was: de versterkingsoperatie op volle kracht voortzetten is het paard
achter de wagen spannen, terwijl het acute probleem – schadeherstel – alle aandacht verdient.
Zie hier de sheets van Charles Vlek:
https://www.groninger-bodem-beweging.nl/wp-content/uploads/2019/10/Vlek-PPt-GBB-lezing-22-
okt-2019.pdf
 
Bé Schollema (wethouder gemeente Loppersum) stelde dat de daling van de veiligheidsdreiging
nog altijd betekent dat een zware beving van 5.0 kan voorkomen. Bovendien heeft de minister
alleen een besluit genomen voor het gasjaar 2019/2020. Dat stoppen in 2022 is slechts een
“voornemen”. 
Verder is het traag verlopen van de versterkingsorganisatie volledig te wijten aan deze minister
die in het voorjaar van 2018 de versterking NCG oude stijl “stopzette”. Zogenaamd om te
versnellen – maar sindsdien is er meer dan een jaar praktisch niets gebeurd. Ook introductie van
de HRA, nieuwe normen, objectgericht in plaats van regiogericht, én de focus op typologieaanpak
heeft alleen maar voor vertraging gezorgd – net als de ombouw van de NCG, een andere
governance, en de ongemakkelijke verhoudingen met CVW en NAM. 
Alleen inspecties op adresniveau kunnen echt iets zeggen over de veiligheid van het huis.
Vraagtekens zijn er terecht bij het gebruik van de HRA. Zo blijkt uit de pilot met 40 woningen uit
de batch 1581 dat er 39 toch versterkt moeten worden, ondanks dat er volgens de HRA geen
verhoogd risico is.
Hij ziet maar één oplossing vanuit fatsoenlijk omgaan met mensen: Alle 26.000 huizen gaan
inspecteren en waar nodig versterken, al duurt het 5 jaar, 10 jaar of nog langer. Het wordt een
soort dorpsvernieuwing die misschien wel 20 jaar duurt.

https://www.groninger-bodem-beweging.nl/wp-content/uploads/2019/10/Vlek-PPt-GBB-lezing-22-okt-2019.pdf


Bé krijgt applaus uit de zaal voor zijn gloedvolle betoog. De emoties lopen hoog op. In de zaal zijn
veel mensen voor wie de versterkingsoperatie een grote impact heeft. Bovendien zorgt de
vertraging in de versterkingsoperatie voor veel onzekerheid. 
Na de pauze wordt in detailvragen nader ingegaan op de vele aspecten van het vraagstuk. Ook
wordt ingegaan op de regionale impact van de versterkingsoperatie, behalve per huis ook per
dorp. Onzekerheid en stress zijn het gevolg.  Het is een ramp in slowmotion. Mensen worden aan
het lijntje gehouden. Persoonlijke verhalen komen boven. Mensen verhuizen zelfs hierom uit het
gebied. Mensen doen geen onderhoud aan hun huis in afwachting. Termijnen verschuiven steeds.
Mensen ervaren niet dat ze keuze hebben of dat ze gehoord worden. 
De sheet van Charles Vlek waarin hij zelf een keuze maakt over wel of niet versterken (sheet 5),
en waarbij hij meeweegt hoeveel schade er is, zien sommige mensen wel als een goed
hulpmiddel.
 
Zeker na de pauze ontstond een boeiende discussie. Wat die discussie uiteindelijk duidelijk
maakte is dat er niet één waarheid is. Er is een wetenschappelijke werkelijkheid en er is een
politiek-bestuurlijke werkelijkheid. En er is de werkelijkheid van de zaal, van de inwoners van
Groningen: waar het gewone leven stilstaat en het dagelijks bestaan volledig overheerst wordt
door onveiligheid en onzekerheid. Met alle gevolgen van dien.

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/

https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/gaswinning/ondersteuning-arbiterprocedure-2019/


Gaswinning

Warffum Alert! vraagt Eric Wiebes ook de gaswinning in het Warffumveld te stoppen

In een brief aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat verzoeken de
actiegroep Warffum Alert! en het Openluchtmuseum Het Hoogeland de vergunningen van de
NAM voor gaswinning uit het Warffumveld in te trekken.

In september 2019 vernietigde de rechtbank in Groningen het besluit van de minister om de NAM
een nieuwe omgevingsvergunning voor de installatie in Warffum te verlenen, nadat acht
Warffumers en het Openluchtmuseum in beroep waren gegaan. De NAM is formeel gerechtigd op
basis van een oude vergunning verder gas te winnen, maar volgens de briefschrijvers is de oude
omgevingsvergunning volstrekt achterhaald en niet meer passend bij de huidige installatie ten
noorden van Warffum.
De oude vergunning dateert van ver voor Huizinge.

Volgens recente gegevens van de NAM grenst het Warffumveld ten zuidoosten van Warffum over
een lengte van één kilometer direct aan het Groningenveld. Blijkbaar zijn er nieuwe
onderzoeksgegevens, want op oudere kaarten lagen de velden duidelijk van elkaar gescheiden.
Het is zelfs niet uit te sluiten dat er in de diepe ondergrond verbindingen zijn tussen beide velden. 
Op 10 september 2019 maakte minister Eric Wiebes bekend dat zijn doel is de gaswinning in het
Groningenveld al in 2022 tot nul terug te brengen. 
Warffum Alert! en het Openluchtmuseum juichen dat besluit toe, maar vinden het voor de hand
liggend om ook de gaswinning uit het kleine Warffumveld te stoppen. Warffum ligt immers ook in
Groningen, het Warffumveld bevat laagcalorisch gas als onderdeel van het Groningenveld en
volgens TNO is de gaswinning in Warffum risicovol.

Warffum Alert! en het Openluchtmuseum Het Hoogeland verwachten binnen acht weken reactie
van de minister op de brief.
Zie hier de brief: https://www.groninger-bodem-beweging.nl/wp-content/uploads/2019/10/brief-
verzoek-min-EZK-intrekken-winningsvergunning-23-okt-2019-2.pdf

Zojuist  verschenen

New York Times
Ook de New York Times besteedt in een uitgebreid artikel aandacht aan de desastreuze gevolgen
van de gaswinning in Groningen. Het artikel is geschreven door Stanley Reed, met foto’s van
Julia Gunther.
Zie: https://www.nytimes.com/2019/10/24/business/energy-environment/netherlands-gas-
earthquakes.html?smid=nytcore-ios-share

Op de agenda
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GBB-krant (vooraankondiging)
De volgende GBB-krant, nummer 12, wordt een jubileumeditie: de GBB bestaat 10 jaar op 6
november a.s. De jubileumkrant zal naar verwachting woensdag 30 oktober op de mat vallen.
De jubileumkrant heeft ook een jubileumoplage. De oplage is 200.000. Dat betekent dat de krant
in een groter gebied in de provincie Groningen huis aan huis wordt verspreid. Zo is het
verspreidingsgebied uitgebreid in de richtingen Winschoten, Veendam en Haren. 

Voor het eerst krijgt de GBB-krant landelijke dekking: de krant wordt ook in Drenthe en Zuid-
Holland bezorgd! In Drenthe krijgen inwoners van Noordenveld in een ruim gebied boven de
gasopslag Langelo/Norg de krant, evenals inwoners van Zuidlaren en omgeving. In Zuid-Holland
worden in wijken van Den Haag, Rijswijk en Voorburg, waar veel ambtenaren wonen, 25.000
kranten huis aan huis bezorgd. Ook wordt de krant uitgedeeld op de ministeries van EZK en BZK,
Tweede Kamer en Eerste Kamer.

GBB Fotowedstrijd Groningse Beelden Bewegen
De GBB organiseert een fotowedstrijd. Thema is: wat beweegt jou aan Groningen. Inzenden kan
tot 6 november (de dag dat de GBB 10 jaar bestaat). Iedereen kan meedoen. Een deskundige
jury bepaalt op 15 november de winnaars. De winnende foto’s worden geëxposeerd in het
provinciehuis.
Meer informatie: https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/fotowedstrijd/

https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/fotowedstrijd/


GBB scheurkalender (vooraankondiging)
De GBB gaat voor het kalenderjaar 2020 een scheurkalender produceren. Het wordt een unieke
kalender in beperkte oplage. De prijs zal waarschijnlijk rond de 20 euro bedragen, inclusief
verzendkosten. De kalender is alleen bij de GBB verkrijgbaar. Nadere informatie volgt! 

Bericht aan de toekomst
Afgelopen maanden namen zo’n 60 mensen deel aan het project Bericht aan de

Toekomst. Vrijwilligers van de GBB volgden vijf workshops schrijven. Van columns tot
een fictief persbericht, van een visie op de toekomst tot een wijze les voor de

toekomst: de teksten gaan over wat er nooit vergeten mag worden. Van de berichten
is een boek gemaakt; audiokunstenaar Aletta Becker stelde een luistercollage samen

en beeldend kunstenaar Jantine Koppert ontwierp een luistermeubel.
Het luistermeubel reist de komende maanden langs de bibliotheken van het

Hogeland, waar ook het boek te leen is; teksten en audiocollage zijn beschikbaar
via www.deverhalenvangroningen.nl

Willem III tegen Willem IV
Fictief verhaal            
Tekst: Tjammo

Ik kon nog net op tijd de rand vastgrijpen. Na veel harde knallen en luid gekraak stortte de grond
in. Er ontstonden gigantische kraters. Willem sprong opzij. Hij stond naast me aan de kant van de
krater, stak zijn hand naar me uit en trok me op de rand. De bodem was onder de voeten van de
Groningers weggeslagen. De puzzelstukjes vielen op hun plek. ‘Willem, ik denk dat het Instituut
Mijnbouw bewust in Groningen is geplaatst,’ zei ik. ‘Zo kunnen ze straks tijdens de parlementaire
enquête niet meer getuigen over misstanden.’Aan de rand van het rampgebied staarden Willem
en ik naar de gigantische gaten van tientallen meters diep, die zich langzaam volzogen met water.
Met de verrekijker kon ik in de verte nog net minister Van Loon zien. Ik herkende haar grijze, licht
golvende, halflange haar en haar vriendelijke lach. Een wolf in schaapskleren. Wat deed zij daar? 
Het was 1 september 2034. Dit was dus de grote aardbeving die ze jaren geleden voorspelden.
De beving was lang uitgebleven, ondanks dat de gaswinning pas in 2030 was gestopt. Het was
25 jaar geleden dat Wiebes had aangekondigd dat de gaskraan snel naar nul zou gaan.
Maar door de strenge winters was er helaas nog lang gas nodig. Althans... dat was wat Van Loon
zei.
Gelukkig had Willem vóór de parlementaire enquête stukken onderschept via een hacker.
Zo kunnen we bewijzen dat er tot het einde van de contracten is geleverd. Tot 2030 hebben ze
het gas via Schiermonnikoog onder Groningen weg laten pompen, zonder dat iemand het in de
gaten had. Uit een mail van Van Loon bleek dat ze blij was dat er niet meer was geïnvesteerd.
Niet in de versterking, niet in de schadeafhandeling, niet in het spoor naar Groningen.
Dan was al dat geld voor niets naar Groningen gegaan. En ja, dat spoor. Je moet er niet aan
denken dat een volle trein met westerlingen de afgrond in zou zijn gereden. Dat schreef ze aan
Wiebes, toen ze het stokje overnam. Gelukkig had Willem ook deze email weten te
onderscheppen. ‘We moeten haast maken. Morgen is de parlementaire enquête al. Maar we
moeten wel langs een veilige route,’ zei Willem, nog steeds trillend van schrik. ‘Ze zullen nu vast
de noodtoestand uitroepen in Groningen,’ zei ik tegen Willem. ‘We moeten zo snel mogelijk via
Duitsland naar Den Haag. Het is behoorlijk om, maar daar zullen ze ons niet zoeken. Het is de
enige route om er op tijd en veilig te komen.’ ‘Die sukkels,’ zei Willem. ‘Ze denken dat Groningers
dom zijn. Alle bewijzen heb ik nu bij me. Zelfs het bewijs dat Willem IV hier tot zijn nek toe in zit.
Het zal een prachtige wedstrijd wordenbij de parlementaire enquête: Willem III tegen Willem IV
lachte Willem III triomfantelijk.

Ingenieur Willem ‘beton’ Meiborg I waarschuwde in 1963 als eerste voor de gevaren van de
gaswinning. Hij werd niet geloofd. Zijn kleinzoon Willem Meiborg II, als ingenieur gespecialiseerd
in grondmechanica en funderingstechnieken, is bestuurslid van de stichting Recht & Herstel
Mijnbouwschade. 
Willem III is diens fictieve zoon. Willem IV is Willem Alexander, Koning der Nederlanden.
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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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