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Vo o r w o o r d v a n d e v i c e v o o r z i t t e r
Beste leden,
Het einde van 2019 nadert.
Laat 2020 een keerpunt worden. Om Groningen weer echt perspectief te geven.
In een opiniestuk in het Dagblad van het Noorden pleit ik voor het handelen vanuit een visie, en
voor het ontwikkelen van die visie samen met de inwoners. De dichter Jan Boer vormt voor mij de
inspiratiebron.
Lees hier het artikel:
https://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie/Tijd-voor-een-perspectief-voor-Groningen-25163294.html
Derwin Schorren
vicevoorzitter Groninger Bodem Beweging
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Ve r s t e r k i n g
Batch 1581: eindelijk duidelijkheid
De batch 1581 bestaat uit 1422 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.
De NCG heeft een onderzoek (een ‘pilot’) uitgevoerd bij 181 van deze panden die volgens de
HRA een niet verhoogd risico hadden. In de pilot zijn deze 181 panden herbeoordeeld tegen de
nieuwe norm NPR 9998: 2018. Bij al deze panden bleken de versterkingsadviezen nog steeds
uitgevoerd te moeten worden; zij het gewoonlijk iets minder zwaar.
Daarop heeft de NCG besloten dat de hele batch 1581 versterkt gaat worden, in beginsel op
basis van de versterkingsadviezen. De bewoners hebben daarover op 28 november een brief
gekregen. Begin 2020 gaan de bewonersbegeleiders van de NCG afspraken maken met de
bewoners van de batch 1581 over de versterking van hun woning.
Lees hier het persbericht van de NCG:
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/actueel/nieuws/2019/11/26/duidelijkheid-voorhonderden-bewoners-in-aardbevingsgebied
met bijbehorende documenten.
Te veel of te weinig wisselwoningen
Huurders zijn de klos
In de soap van de versterkingsoperatie zien inwoners van Loppersum dat de bestaande
wisselwoningen al tijden leegstaan. De wisselwoningen voor de versterking in Ten Post zijn sinds
de zomer klaar, maar de start van de operatie verloopt met horten en stoten. De bewoners van
Ten Post vragen nu zelfs om de versterking ‘on hold’ te zetten!
Ook de rol van de woningcorporaties komt regelmatig in een kwaad daglicht te staan, als blijkt dat
zij hun eigen belangen boven de belangen van hun huurders stellen. Ook Tweede Kamervragen
hebben nog niet tot doorbraken geleid.
Tegelijk klagen beleidsmakers over onvoldoende capaciteit om iedereen te huisvesten als volgend
jaar de versterkingsoperatie vol losgaat, en worden er voortvarend locaties aangewezen voor
wisselwoningen – met regelmatig weerstand van omringende bewoners tot gevolg.

Schade
Opkopen panden door de NAM
Zoals bekend koopt de NAM sinds Huizinge geregeld woningen op in het gaswinningsgebied. Tot
en met het vorige kwartaal heeft de NAM 109 panden opgekocht, voor te samen ruim 26 miljoen
euro. Soms worden deze panden gesloopt, soms worden ze weer verkocht, soms worden ze
overgedragen om niet. Zo is de bekende Plaats Melkema in Huizinge in juni 2016 gekocht door
de NAM en na 3 jaar leegstand in juni 2019 overgedragen aan het Gronings Landschap.
Nu is naast de molen Zeldenrust ook de molenaarswoning in Westerwijtwerd door de NAM
overgedragen aan het Gronings Landschap. Beiden zijn rijksmonument. De molen gaat versterkt
worden. De molenaarswoning wordt een vakantiehuisje, aldus het Gronings Landschap.
Oude gevallen
Zoals bekend zijn op 31 maart 2017, 12.00 uur de NAM en het CVW gestopt met de
schadeafhandeling. Eric Wiebes en René Paas hebben in het voorjaar van 2018, in een
onderonsje met de NAM, zonder overleg met de GBB of wie dan ook, afgesproken dat de NAM
de openstaande zaken zou afwikkelen. De op dat moment openstaande 6.199 ‘oude gevallen’
hebben in juli 2018 van de NAM een ‘ultiem, royaal’ bod kregen. Degenen die het daar niet mee
eens waren, konden - tot 1 september 2018 - hun geschil nog aanmelden bij de Arbiter
Bodembeweging. De arbiter is hier nu nog steeds mee bezig. Er zijn ook nog enkele tientallen
zaken waar een civiele procedure loopt.
De verwachting is dat ultimo 2019 nog zo’n 100 gevallen niet volledig zijn afgewikkeld.
Onderzoek Tweede Kamer
De Tweede Kamer heeft eerder onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen met het ultieme,
royale bod van de NAM. De conclusie is dat veel respondenten het aanbod eigenlijk onvoldoende
vonden, maar het toch hebben geaccepteerd, omdat ze het proces wilden afsluiten en geen ander

reëel alternatief zagen. Vooral het jarenlang al lopende proces willen afsluiten en er niet langer tijd
en energie in willen steken heeft een rol gespeeld.
Veel schadelijders gaven in het onderzoek aan dat de ultieme vergoeding van de NAM niet
voldoende was om de schade goed te herstellen. Daarom hebben Eric Wiebes en René Paas,
samen met de NAM, een regeling ontworpen. De provincie Groningen zal deze regeling
uitvoeren. Aanvragen kan vanaf 6 januari, en tot uiterlijk 1 maart 2020.
Vergoeding meerkosten oude schades
De provincie stelt de regeling open per 6 januari 2020. De sluitingsdatum is 1 maart 2020.
Woningeigenaren uit de groep van 6.199 oude schades kunnen gebruik maken van deze regeling
als ze vóór 31 maart 2017 een melding van schade hebben gedaan en het aanbod van NAM in
2018 geaccepteerd, zonder tussenkomst van de Arbiter Bodembeweging of burgerlijk rechter.
Ze moeten met een offerte of factuur van vóór 1 oktober 2019 kunnen aantonen dat het geld van
NAM onvoldoende is/was voor het (volledige) herstel van de schade.
De offertes en facturen die de eigenaren bij de provincie aanleveren, worden ter beoordeling
voorgelegd aan de NAM. Als de eigenaar zo een tekort kan aantonen, vergoedt de NAM het
tekort aan de eigenaar. Als de NAM aangeeft het verzoek af te wijzen of gedeeltelijk in te willigen,
wordt de aanvraag door een onafhankelijke externe kostendeskundige beoordeeld. Als die een
ander oordeel heeft, bespreekt de provincie dit met de NAM en neemt NAM in beginsel de
uitkomst van de externe onafhankelijke kostendeskundige over. De provincie informeert alle
aanvragers over de uitkomst.
Zie hier de toelichting:
https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuwsartikel/alsnog-vergoeding-meerkosten-herstel6000-oude-schades/
Reactie GBB
Een goede zaak dat mensen alsnog schadegesteld worden, al zullen maar weinigen gebaat zijn
bij deze veeleisende regeling. Een slechte zaak echter dat de NAM een prominente rol speelt in
de beoordeling. De NAM zou er immers uit gaan? Een gemiste kans.
Uitspraak hof Leeuwarden immateriële schade
Op 17 december 2019 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in het hoger
beroep tussen 127 eisers en NAM over immateriële schade. Het hof heeft in zijn uitspraak
aangesloten bij de uitspraak van de Hoge Raad van 19 juli 2019. Het hof zegt dat eigenaren of
huurders van woningen waar minimaal één keer fysieke schade is recht hebben op een
vergoeding wegens gemist woongenot, en daarnaast bij minimaal twee keer fysieke schade recht
hebben op een vergoeding van smartengeld, van minimaal 2.500 euro per persoon.
Van de 127 eisers krijgen 65 in ieder geval een vergoeding. De hoogtes moeten echter in een
aparte procedure (de zogeheten schadestaatprocedure) vastgesteld worden. Bij 49 eisers moet
de procedure voortgezet worden, waarin de eisers hun claim verder kunnen onderbouwen. Bij 13
eisers is de vordering afgewezen.
Lees hier het persbericht:
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/GerechtshofArnhem-Leeuwarden/Nieuws/Paginas/Gedupeerden-aardbevingen-deels-ook-recht-opvergoeding-immateriele-schade.aspx
Of hier de volledige uitspraak:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2019:10717
IMG en immateriële schade
Zoals eerder gemeld wordt de TCMG binnenkort omgezet in het IMG (Instituut Mijnbouwschade
Groningen). Dit IMG, dat er op zijn vroegst 1 april 2020 zal zijn, maar waarschijnlijk pas later, zal
ook een regeling voor immateriële schade gaan uitvoeren. Dat wordt een zogenaamde generieke
regeling: van toepassing voor iedereen in het gaswinningsgebied. En het is een publieke regeling:
de IMG, een overheidsorganisatie, keert de vergoeding voor immateriële schade uit.
De NAM speelt geen rol.
Er is een adviescommissie bezig, die naar verwachting in januari haar advies over de regeling
aan minister Eric Wiebes zal aanbieden. Het is daarna aan het IMG om dat advies om te zetten in
een definitieve regeling.

Mijnbouw
Tweede Kamer
In het AO (Algemeen Overleg) op 27 november over de gaswinning in Groningen was de vaste
kamercommissie zeer kritisch over de voortgang van de versterkingsoperatie. Minister Eric
Wiebes werd regelmatig aan zijn uitspraak herinnerd dat 2019 “het jaar van de uitvoering wordt”.
Daar is niets van terechtgekomen. Het tempo ligt veel te laag, aldus de kamerleden. Een van de
boosdoeners is het HRA-model. Henk Nijboer “Gooi dat HRA-model alsjeblieft in de prullenmand.
Weg ermee.” Eric Wiebes probeerde de schuld bij het CVW te leggen “Er zijn afspraken gemaakt
[…] maar het lukte niet.” Ook kaartten de kamerleden de situatie voor huurders aan. Huurders
krijgen eenmalig een verhuiskostenvergoeding van 6000 euro, wat vaak al niet genoeg is (tuin
opnieuw aanleggen, berging, parketvloer, verhuizers), maar waarvoor ze ook nog tweemaal
moeten verhuizen.
Er zaten twee ministers aan tafel: Eric Wiebes EZK voor schade en veiligheid, en Raymond
Knops de tijdelijke minister sinds 1 november (Kasja Ollongren is ziek) BZK voor versterking.
Opvallend was de taakopvatting van Raymond Knops: na een betoog over realiteitszin, en over
de rol en de verantwoordelijkheden van de gemeenten, toonde hij zich in de discussie mat, weinig
daadkrachtig, ging nauwelijks inhoudelijk op punten in, en gaf op ongeveer elke vraag van
kamerleden aan “het te laten uitzoeken” of “in gesprek te zullen gaan” en “u dan per brief te
informeren”.
Het was een vreemd optreden van deze minister, die als staatssecretaris al verantwoordelijkheid
droeg voor de hulp van Nederland aan Sint-Maarten na de orkaan Irma. Hij zou dus thuis moeten
zijn in crisismanagement. Maar dat de versterkingsoperatie in Groningen urgentie heeft lijkt hem
volkomen te ontgaan.
NAM
Sluiting putten NAM

De NAM is begonnen met het sluiten van putten. Als eerste was de locatie Ten Post aan de
beurt.
Eric Wiebes maakte van de gelegenheid gebruik om zijn charmeoffensief voort te zetten. Zijn
bezoek ging gepaard met een ronkend persbericht
(https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/12/09/wiebes-aanwezig-bij-sluitengaswinningslocatie-ten-post). Het is duidelijk dat hij naar “Nederland” wil uitstralen dat het in
Groningen de goede kant opgaat. Wij (vicevoorzitter Derwin Schorren) was er onuitgenodigd bij
aanwezig om een tegengeluid te laten horen.
Tweede Kamer
De coalitiepartijen in de Tweede Kamer helpen “hun minister” Eric Wiebes graag in het framen dat
alles goed gaat, en zegden op het laatste moment het geplande AO (Algemeen Overleg) over
Groningen op 18 december af. En dat terwijl er tal van urgente onderwerpen op de agenda
stonden.
Een ernstig gemiste kans.
De actie van de coalitiepartijen kan er ook mee te maken hebben dat ze “hun andere minister”
Raymond Knops in bescherming willen nemen.
AANDACHT VOOR GRONINGEN JUIST NU CRUCIAAL
persbericht GBB, 12 december 2019
Het is nu belangrijker dan ooit voor Den Haag om aandacht aan Groningen te besteden, vindt de
Groninger Bodem Beweging (GBB). Cruciale afspraken voor de komende jaren worden
binnenkort vastgelegd in de Tijdelijke Wet Groningen. Daarom is het onacceptabel dat het
Algemeen Overleg van 18 december wordt uitgesteld.
Wet versterking Groningen leidt tot meer vertraging
“Op dit moment ligt er een wetsontwerp waar nogal wat op aan te merken is. Als de wet in deze
vorm wordt geaccepteerd zal de versterkingsoperatie nog meer vertragen en voor nog meer
onduidelijkheid zorgen. De bureaucratische rompslomp wordt nog groter dan die al is. Ook is er
bijvoorbeeld geen plan voor hoe er omgegaan moet worden met de schaarste in de bouwsector.
Bovendien wordt de bewoner niet genoeg ondersteund bij de versterking. Er is te weinig aandacht
voor zijn rechten. Deze week stuurde de GBB Tweede Kamerleden haar punten van kritiek.
https://www.groninger-bodem-beweging.nl/wp-content/uploads/2019/12/BespreekpuntenKamerleden-ter-voorbereiding-van-het-AO-op-18-december-2.docx
Het getuigt niet van respect voor de Groningers dat het overleg nu wordt uitgesteld. Terwijl het
juist belangrijk is om de voorgestelde regelingen te bespreken.”
Bezorgde bewoners moeten aanvraag tot opname kunnen indienen
“Het is duidelijk dat de HRA-methode aan alle kanten tekortschiet. Daarom moeten alle 26.000
huizen geïnspecteerd worden. Dat is de enige echte manier om te kunnen concluderen of een
woning veilig is of niet. Een pand kan verbouwd zijn, een zwakke constructie hebben, noem maar
op. Dat zijn zaken die in geen enkel systeem zijn vastgelegd. Ook dienen de eigenaren zo snel
mogelijk ingelicht te worden over hoe het ervoor staat met hun versterkingsplan. Welke batch zit
je in, wanneer is je huis aan de beurt, et cetera. Zet de bewoner eens centraal in plaats van de
technische aspecten van de versterkingsoperatie.
Woningen die aanleiding geven om te vermoeden dat zij bij zwaardere bevingen ernstige risico’s
lopen, moeten versneld geïnspecteerd en beoordeeld worden. Zelfs de minister en het SodM
delen deze mening. ‘Opname op verzoek’ is een jaar geleden toegezegd. Nu is er nog steeds
geen loket voor. De GBB vindt dat de NCG daarom zo snel mogelijk een loket moet openen voor
‘Opname op verzoek’.”
Schade en versterking moeten beide onder IMG komen
“Het is te zot voor woorden dat schade en versterking gescheiden zijn. De Tijdelijke Wet
Groningen, die schadeafhandeling en versterking gaat regelen vanaf 2020, bekrachtigt de
scheiding. Voor de bewoner is het één pot nat. Je gaat immers geen schade herstellen als je huis
binnenkort versterkt wordt. Toch is versterking straks belegd bij de uitvoeringsorganisatie (nu nog
NCG) en de schadeafhandeling bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De complexe
aansturing (twee uitvoeringsorganisaties, twee ministeries en zeven gemeenten) zal een soepele
afwikkeling ernstig en nodeloos belemmeren. Daarom is het zo belangrijk dat schadeafhandeling
en versterking geregeld worden onder de regie van één uitvoeringsorganisatie: IMG.”
Geen goede regelingen

“Op dit moment worden er twee regelingen vastgelegd. De opkoopregeling, die ervoor moet
zorgen dat iedereen die vastzit in zijn of haar huis uitgekocht kan worden, en de
waardedalingsregeling, die mensen compenseert voor de waardedaling van hun woning. De
opkoopregeling wordt begrensd door een vast budget, waardoor er mensen uit de boot zullen
vallen. Die budgetbegrenzing zou er dus niet moeten zijn. De bewoner die vastzit moet in zijn of
haar situatie worden tegemoetgekomen; dát moet het uitgangspunt zijn – niet het budget! In de
huidige vorm doet de regeling geen recht aan het gestelde doel.
De waardedalingsregeling is gebaseerd op de WOZ-waarde van 2019. Onvoorstelbaar,
aangezien ernstig beschadigde huizen in de loop der jaren een zeer lage WOZ waarde hebben
gekregen. Dus mensen waarvan hun huis extreem in waarde is gedaald, worden het minste
gecompenseerd. Bovendien worden mensen die van de NAM waarderegeling gebruik gemaakt
hebben uitgesloten van de waardedalingsregeling. Zij maakten vaak noodgedwongen gebruik van
de zeer zuinige regeling die de NAM hen bood. Zij moeten daarvoor dan ook gecompenseerd
worden binnen de nieuwe waardedalingsregeling.”
Het is dan ook noodzakelijk dat dit zo snel mogelijk besproken en aangepakt worden. Voor
Groningers leidt het opschorten van het algemeen overleg tot opnieuw vertraging. Weer wordt de
bewoner niet vooropgesteld. Politiek onverantwoord!

Zojuist verschenen
Groningers hebben geen vertrouwen in de versterking
Op 16 december heeft Gronings Perspectief twee rapporten uitgebracht.
Sociale impact van gaswinning
In het rapport ‘De sociale impact van gaswinning‘ wordt een overzicht gegeven van
ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, risicopercepties, vertrouwen en gezondheid sinds
2016. Ook zijn bewoners bevraagd naar hun percepties en verwachtingen omtrent de
versterkingsoperatie.
De belangrijkste inzichten uit dit rapport zijn:
Bewoners met meervoudige aardbevingsschade scoren sinds 2016 doorlopend lager op
ervaren veiligheid, vertrouwen in instanties en gezondheid dan bewoners zonder schade.
Het afgelopen jaar is er wel een lichte stijging in de gezondheid van deze bewoners.
Veel bewoners met meervoudige schade denken zelf dat hun woning versterkt moet
worden. Ze verwachten echter niet dat dit ook gaat gebeuren.
Gronings Perspectief adviseert om in beleid en uitvoering rekening te houden met de
kwetsbaarheid van een deel van de bewoners met veel schade.
Tevens om in de versterkingsoperatie rekening te houden met:
Behoeftes van bewoners en hun zorgen over veiligheid
De impact van versterking op de sociale samenhang van dorpen en buurten.
Reactie GBB
Uit het onderzoek ‘De sociale impact van gaswinning’ van Gronings Perspectief komt weer
duidelijk naar voren dat er meer rekening met de bewoner moet worden gehouden. Daarom is het
zo belangrijk dat de NCG zo snel mogelijk het loket ‘Opname op verzoek’ opent. En dat eigenaren
snel ingelicht worden over hoe het ervoor staat met hun versterkingsplan. Transparantie en de
bewoner voorop.
De maatschappelijke impact van de beving van Westerwijtwerd
Het tweede rapport geeft resultaten weer van een vragenlijst die binnen 48 uur na de beving is
verstuurd aan deelnemers van het Groninger Panel. Hierover verscheen eerder een korte notitie.
Het huidige rapport biedt diepgaandere inzichten. Er wordt ingegaan op de mate waarin de
aardbeving is gevoeld door respondenten en de impact op emoties, gevoelens van veiligheid,
risicoperceptie en genomen actie. Ook worden behoeftes van bewoners en verwachtingen ten
aanzien van instanties naar aanleiding van de aardbeving gerapporteerd.

De belangrijkste inzichten uit dit rapport zijn:
De aardbeving doet veiligheidsgevoelens sterk afnemen. Er is ook economische
onveiligheid: zorgen over de financiële consequenties van terugkerende schade aan
huizen.
Wanhoop neemt toe: ondanks het terugdraaien van de gaswinning is duidelijk dat er
grotere aardbevingen kunnen komen.
Er is wantrouwen jegens de overheid: men denkt dat deze traineert in plaats van
problemen oplost.
Gronings Perspectief adviseert om direct na een aardbeving bewoners te voorzien van duidelijke
informatie over de aardbeving, hen een ontmoetingsplek te bieden waar ze ervaringen kunnen
delen en snelle inspecties uit te voeren die bepalen of hun huis nog wel veilig is.
Reactie GBB
Uit het onderzoek ‘De maatschappelijke impact van de beving van Westerwijtwerd’ van Gronings
Perspectief blijkt dat bewoners het gevoel hebben dat de overheid expres zaken vertraagd en
moeilijk maakt. De GBB denkt dan direct aan het wetsontwerp versterking Groningen: die zal,
zoals nu opgesteld, voor nog meer vertraging van de versterkingsoperatie zorgen en voor nog
meer onduidelijkheid. Het maakt het er absoluut niet overzichtelijker of duidelijker op. Bovendien
komen schade en versterking straks onder twee verschillende ministeries te vallen bij twee
verschillende organisaties. Maar die zaken zijn voor Groningers helemaal niet gescheiden. Je
wacht tenslotte met schadeherstel op duidelijkheid over de versterking. Daarnaast zal de
complexe aansturing een soepele afwikkeling ernstig en nodeloos belemmeren. Daarom is het zo
belangrijk dat schadeafhandeling en versterking geregeld worden onder de regie van één
uitvoeringsorganisatie: IMG.
Zie voor de reactie van de GBB: https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/groningershebben-geen-vertrouwen-in-hun-versterking/
Via deze link zijn ook de volledige rapporten beschikbaar.
DOE IETS
artikel De Groene Amsterdammer
Op 6 december publiceerde De Groene een indringend artikel over de ‘ramp in slow-motion’ in
Groningen.
Afgelopen week uitte de Tweede Kamer felle kritiek op de traagheid van de versterkingsoperaties
in Groningen. De ramp in slow motion in het aardbevingsgebied raakt tienduizenden levens. Niet
even, maar al jaren. En het is nog lang niet voorbij.
Lees hier het hele artikel: https://www.groene.nl/artikel/doe-iets

Op de agenda
Tweede Kamer, 14 januari, tijd nog niet bekend
De Tweede Kamer behandelt op 14 januari de Tijdelijke Wet Groningen (TWG). Daarin wordt het
IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) opgericht. Na goedkeuring door de Tweede Kamer
moet de wet nog naar de Eerste Kamer. Hiermee wordt de schade geregeld.
Let op
De schadeafhandeling in Groningen is dan wettelijk geregeld, de versterking nog niet. De
versterkingsoperatie gaat geregeld worden in een later toe te voegen paragraaf aan de TWG, die
de Wet versterking Groningen heet. Het ontwerp van deze Wet versterking Groningen is de
afgelopen periode ‘in consultatie’ geweest. Er was zeer veel negatief commentaar op dit
wetsontwerp. Niet alleen de GBB maar bijvoorbeeld ook het SodM plaatste de nodige
vraagtekens. Dat betekent dat het ontwerp eerst aangepast gaat worden. Daarna gaat het voor
advies naar de Raad van State. En als dat advies er is gaat het pas naar de Tweede Kamer, en
daarna naar de Eerste Kamer.

GBB
GBB contributie 2020
In januari 2020 worden per e-mail facturen voor de contributie 2020 verzonden. De leden zonder
e-mailadres krijgen een factuur per post.
Wacht a.u.b. de factuur af, en gebruik het factuurnummer t.z.t. bij de betaling. De GBB heeft meer
dan 4000 leden; dat betekent een tamelijk bewerkelijke ledenadministratie. Via het
factuurnummer kan de betaling aan het juiste lid gekoppeld worden.
De contributie is slechts 10 euro. De GBB is een vereniging, dat betekent dat het lidmaatschap
stilzwijgend wordt verlengd, tenzij er wordt opgezegd voor aanvang van het volgende
verenigingsjaar. Wijzigingen doorgeven kan via contact@groninger-bodem-beweging.nl, ook voor
een verhuizing of een gewijzigd e-mailadres.

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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