
GBB Nieuwsbrief 82 - februari 2020 Bekijk deze email in uw browser  

Voorwoord van de voorzi t ter
Beste leden,
 
Van het huidige weer met regen en wind word je behoorlijk depressief en begin je alles somber in
te zien. Wat dan helemaal niet helpt is dat je binnenkort weer een schadeherstel aan je huis krijgt
(moet ik wel of niet een paar dagen de deur uit?) of dat je wacht op een versterkingsbeoordeling
waarvan de uitkomst onzeker is en die jouw toekomst net zo onzeker maakt (sloop/nieuwbouw
of versterking? maanden in een wisselwoning?).
Wat soms wél helpt, is een stap achteruit zetten en de situatie als het ware van een afstand te
bezien, nuchter en objectief, en meestal valt alles dan wel mee.
 
We zien dan een gebied dat het Rijk 7 jaar links heeft laten liggen. Pas onder druk van bewoners
en de rechter heeft de Staat haar verantwoordelijkheid genomen. We zien een versterkingsbeleid
dat niet van de grond komt. De zogenaamde versnelling die vorig jaar werd ingezet, begint met
een vertraging van weer 7 maanden. Eind maart zouden de gemeentelijke plannen voor
versterking opgeleverd gaan worden, maar waarschijnlijk wordt dat eind april. 
We zien dat bewoners niet worden geïnformeerd over hun situatie; woede maakt plaats voor
gelatenheid en apathie. We zien dat het geld dat als compensatie voor alle ellende aan
Groningen is gegeven, met de bedoeling de gebroken toekomst weer enigszins te helen, over de
gemeenten wordt uitgestrooid als pepernoten op 5 december. Lekker! Maar waar blijft de
toekomstvisie, waar blijft het bevechten van de krimp, waar blijft de structurele verhoging van
werkgelegenheid, het behoud van de Groningse identiteit? Waar is het perspectief voor de
Groninger?
 
Helaas, een beetje afstand nemen helpt niet in Groningen. Misschien helpt het als we in plaats
van depressief weer boos worden.

Jelle van der Knoop
voorzitter Groninger Bodem Beweging
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Versterking

De afgelopen acht maanden is er goed doordacht
In de vorige nieuwsbrief bespraken we het pakket maatregelen dat het versnellingsteam op
23 januari presenteerde, en dat door het Bestuurlijk Overleg Groningen (BOG) is vastgesteld.
We waren daar kritisch over. Het beschrijft maatregelen waar je niet tegen kunt zijn, maar de
vraag was waarom ze niet gewoon allang uitgevoerd waren. Waarom steeds dat wachten, eerst
onderzoeken en steeds alles naar voren schuiven.

Het SodM publiceerde op 3 februari haar advies. Ook het SodM is bepaald niet kritiekloos over de
voortgang van de versterkingsoperatie.
Lees hier het nieuwsbericht met de belangrijkste adviezen van het SodM:
https://www.sodm.nl/sectoren/gaswinning-groningen/nieuws/2020/02/03/haperende-motor-van-

https://www.sodm.nl/sectoren/gaswinning-groningen/nieuws/2020/02/03/haperende-motor-van-de-versterkingsoperatie-in-groningen-komt-weer-op-gang


de-versterkingsoperatie-in-groningen-komt-weer-op-gang

Een van de maatregelen om te versnellen is de praktijkaanpak. Kenmerkend is hoe het SodM de
voortgang daarvan in haar rapport beschrijft:

”De planning in juli 2019 was om uiterlijk op 1 september 2019 de uitwerking van de
praktijkaanpak (toen ‘aannemersvariant’ genoemd) op hoofdlijnen gereed te hebben en te starten
met de pilot. De uitwerking van de definitieve praktijkaanpak zou dan per januari 2020 gereed
moeten zijn, zodat de uitrol van deze aanpak dan zou kunnen starten en uiterlijk 1 april een feit
zou zijn.
Het versnellingsteam heeft in samenspraak met de NCG ervoor gekozen om de pilot van de
praktijkaanpak zorgvuldig voor te bereiden. Dat betekent dat de afgelopen acht maanden de
pilot goed doordacht is. Daarmee beoogt het versnellingsteam een snelle uitrol te
bewerkstelligen als uit de pilot blijkt dat de praktijkaanpak succesvol is. Hiermee verklaart het
versnellingsteam waarom de pilot van de praktijkaanpak op dit moment nog niet gestart is.”

(ons cursief)

Lees hier het volledige rapport van het SodM:
https://www.sodm.nl/sectoren/gaswinning-groningen/documenten/rapporten/2020/01/29/advies-
over-de-versterkingsopgave-en-de-versnellingsmaatregelen

Mak vee
Ook in de Tweede Kamer, op 6 februari, stond de voortgang van de versterkingsoperatie op de
agenda. Minister Eric Wiebes had in de pers de zwartepiet naar het CVW gespeeld. De Tweede
Kamer luisterde braaf naar het verweer, en vroeg niet echt door op zijn eigen prestaties. 
We zien hier hetzelfde verschijnsel als ten tijde van Henk Kamp: de coalitiepartijen blijven “hun”
minister door dik en dun trouw - dat is belangrijker dan de Groningers. Al zeven jaar gaat het
steeds zo in de Tweede Kamer. Opnieuw komt deze minister weg met kletsverhalen, en wordt hij
niet afgerekend op zijn verantwoordelijkheid voor de volstrekt gefaalde versterkingsoperatie. 

De GBB heeft de volksvertegenwoordigers opgeroepen hun naam eer aan te doen. Lees:
https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/mak-vee/

Schade
IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen)
De Tweede Kamer heeft op 21 januari de Tijdelijke Wet Groningen (TWG) goedgekeurd, de
Eerste Kamer op 4 februari. Met de TWG wordt het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen)
opgericht. Dat gaat behalve fysieke schade (wat nu de TCMG afhandelt) ook de andere vormen
van schade uitvoeren: 

de waardedalingsregeling
de regeling voor immateriële schade
vermogenschade.

Naar verwachting komt het IMG er op 1 juli 2020. De TCMG houdt dan op te bestaan, en gaat
over in het IMG.

Waardedalingsregeling - met WOZ-waarde van 1 januari 2019 als basis
De gemeentelijke beschikking voor onroerend-zaak-belasting is al op de mat gevallen of valt een
dezer dagen op de mat. Gewoonlijk willen woningeigenaren een zo laag mogelijke WOZ-waarde,
dan betalen ze immers minder gemeentelijke belastingen. 
Dit jaar is er echter iets anders aan de hand. Er komt in het gaswinningsgebied immers de
waardedalingsregeling, die het IMG gaat uitvoeren. Hierbij kunnen eigenaren een vergoeding
krijgen die afhankelijk is van de WOZ-waarde van 1 januari 2019. Bij een hogere WOZ dus een
hogere vergoeding. Wat is wijsheid? Bezwaar maken? 
Tijd dus om kritisch te kijken naar de WOZ waarde. 
Op onze website staat hier een uitgebreid artikel over, lees meer: 
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https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/bezwaar-maken-woz/

Let op!
Bezwaar maken moet binnen 6 weken na dagtekening. Bij gemeenten met dagtekening
31 januari 2020 dus uiterlijk 13 maart, bij gemeenten met dagtekening 29 februari 2020 uiterlijk 11
april.

Ook commerciële bureaus en de Vereniging Eigen Huis (VEH) benaderen woningeigenaren
hierover. 

Let op!
Het bureau dat VEH aanbeveelt, WOZ-consultants, heeft op haar website een misleidende
landkaart met percentages staan. Ten eerste zijn dit slechts de geadviseerde percentages van de
adviescommissie, de echte regeling moet nog vastgesteld worden. Ten tweede zijn dit de
gemiddelde percentages per gemeente, maar in het voorstel van de adviescommissie wordt het
percentage juist per postcode vastgesteld. Het kan dus hoger of lager worden dan op de
landkaart!
 
Immateriële schade (smartengeld)
Ook dit is een van de nieuwe taken voor het nieuwe Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
dat vrijwel zeker 1 juli 2020 start: het vergoeden van immateriële schade (smartengeld). 
Immateriële schade is schade die niet direct in geld is uit te drukken zoals een ‘aantasting in de
persoon’. Denk hierbij aan psychisch letsel of gederfde levensvreugde. Het wordt daarom ook wel
smartengeld genoemd. Het is in geval van Groningen schade die ontstaat door gaswinning in het
Groningenveld en alle gevolgen daarvan, waaronder ook het moeten ondergaan van de
procedures die nodig zijn voor schadeafhandeling en versterking.

Het onafhankelijke IMG gaat de regeling vaststellen en uitvoeren. Het baseert zich daarbij mede
op de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 17 december 2019, en op het
gereedgekomen advies van de door de minister instelde adviescommissie van 2 december 2019.
Minister Eric Wiebes heeft op 21 februari dit advies met een begeleidende brief naar de Tweede
Kamer gezonden.

Lees hier de brief met bijlagen:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/02/21/kamerbrief-over-immateriele-
schade-door-gaswinning-groningen

Mestkelders
De TCMG heeft een panel gevraagd om te adviseren over de aanpak van beschadigde
mestkelders, met name over de toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden. In het panel zitten
bekende deskundigen zoals Piet van Staalduinen en Peter van der Gaag. In het verleden kende
NAM het zogenaamde mestkelderprotocol, maar dat werkte in de praktijk volstrekt onvoldoende. 
Het panel gaat voor 1 juli een advies uitbrengen hoe om te gaan met de beoordeling en het
herstel van deze schades. Tot heden zijn er 800 schademeldingen vanuit agrarische bedrijven bij
de TCMG binnengekomen, een deel daarvan betreft mestkelders.

Mijnbouw
Vaststellingsbesluit 2020-2021, en afbouw gaswinning Groningen
Op dit moment loopt het gasjaar 2019-2020 (van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020). 
Daarin mag/moet de NAM 11,8 miljard kuub winnen, bij gemiddelde temperatuur. 
Maar de voorbereidingen voor het vaststellingsbesluit van het gasjaar 2020-2021 zijn al in volle
gang. De minister heeft de NAM gevraagd de HRA (het onderliggende veiligheidsmodel) te
actualiseren en een operationele strategie voor 2020-2021 voor te stellen. 
Minister Eric Wiebes schrijft aan de Tweede Kamer dat hij verwacht dat in het gasjaar 2020-2021
nog 9,3 miljard kuub gewonnen gaat worden, in gasjaar 2021-2022 nog 3,0 miljard kuub, en dat
per 1 oktober 2022 de winning naar 0 kan.

https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/bezwaar-maken-woz/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/02/21/kamerbrief-over-immateriele-schade-door-gaswinning-groningen


Zie hier de brief en bijlagen:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/02/21/kamerbrief-over-raming-
gaswinning-groningen-2020-2021-en-verder

Warffum
Zoals bekend heeft Warffum Alert! aan minister Eric Wiebes gevraagd ook de gaswinning in het
kleine veld Warffum te stoppen. Waarom in Warffum blijven winnen, terwijl het Groningerveld wel
naar 0 gaat? 
De gemeente Het Hogeland heeft zich op 6 februari achter het verzoek van Warffum Alert!
geschaard. 'Het is moreel onaanvaardbaar dat inwoners van Warffum schade ondervinden van
aardbevingen door winning van gas uit het Groningenveld en risico’s op schade blijven lopen door
gaswinning in het Warffumveld’ aldus de unaniem aanvaarde motie in de raad, die door het
college van B&W werd overgenomen.
Op het verzoekschrift van 24 oktober 2019 heeft de minister pas na meermaals aandringen
geantwoord. In zijn besluit van 4 februari 2020 weigert hij echter de gaswinning in Warffum te
stoppen. Warffum Alert! overweegt bezwaar aan te tekenen tegen het besluit.

Zojuist  verschenen
Gaswinning Groningen, een bewogen geschiedenis, door Herman Damveld
De impact van de aardbevingen wordt door de inwoners van de provincie Groningen letterlijk en
figuurlijk dagelijks gevoeld. Al vele jaren. In veel gezinnen is het een actueel onderwerp aan de
keukentafel. Het onderwerp houdt veel kinderen bezig. Is ons huis wel veilig, kan ik wel lekker
slapen, vinden we het nog leuk hier te wonen?
Herman Damveld, zelfstandig onderzoeker en publicist te Groningen, beschrijft de gaswinning en
de gevolgen daarvan vanaf 1959, met de nadruk op de laatste zeven jaar. Ook berekent hij de
baten en de lasten. Veel cijfers, veel feiten in het boek. Maar ook een terugkerende vraagstelling:
Kan de burger vertrouwen op de overheid? Vertrouwt de overheid de burger eigenlijk wel?
Worden de burgers geregeerd door statistieken en rekenmodellen, of staan de menselijke maat
en de veiligheid centraal? Het zijn vragen die als een rode draad door het slepende proces rond
de aardbevingen in Groningen heen lopen.
Het boek is verkrijgbaar voor € 19,50 bij de boekhandels en via www.profiel.nl.
 

Groningen/Grunnen, gedichten van Huub Oosterhuis
Dichter Huub Oosterhuis presenteerde eind januari in de Martinikerk in Groningen de heruitgave
van zijn bundel ‘Groningen’, zestig jaar geleden ontstaan tijdens zijn studie in stad. Bijzonderheid:
alle gedichten zijn in de heruitgave voorzien van een Groningse vertaling door Marten van Dijken.
Als proloog op de nu geheten bundel ‘Groningen/Grunnen’ is het gedicht ‘Aardbeving’
toegevoegd, waarmee Allard Tammenga (toen 10 jaar) in 2018-2019 de landelijke top 100 van
jeugdige dichters bereikte. In een nieuw geschreven epiloog steekt de dichter de Groningers een
hart onder de riem.
De eerste regels in de bundel luiden: “Bij aankoop van deze bundel ondersteunt u de
gedupeerden van de aardbevingen in Groningen.” De GBB heeft Huub Oosterhuis voorgesteld de
opbrengst ten goede te laten komen aan Stut-en-Steun.
De bundel is verkrijgbaar voor € 15 bij de boekhandels en via www.uitgeverijhetmoet.nl.
 
Commissie Bijzonder Situaties, jaarverslag 2019
De commissie heeft haar jaarverslag 2019 gepubliceerd. Zie: 
https://vangnetbijzonderesituaties.nl/wp-content/uploads/2020/01/Jaarverslag-2019-
CBS_digitaal.pdf

Glasverzelbehang
Het is carnaval! Tijd voor een onvervalste meezinghit, ook in Groningen: 
https://www.youtube.com/watch?v=zCtDAjqWvME

Zie hier de ontstaansgeschiedenis van de hit:
https://www.dvhn.nl/groningen/Carnavalskraker-over-bizarre-uitspraak-minister-Wiebes-Weet-je-
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Op de agenda

GBB-krant, 4 maart (vooraankondiging)
De volgende GBB-krant, nummer 13, komt eraan! Naar verwachting zal de krant
woensdag 4 maart op de mat vallen bij 125.000 huishoudens in het gaswinningsgebied.

KNAW-symposium, 24 maart
De KNAW (Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen) organiseert op 24 maart
een kort symposium over Aardbevingsbestendige Woningen. Het is in het Academiegebouw,
Broerstraat 5, Groningen, van 18.00 tot 20.30 uur.
Meer informatie en aanmelden:
https://www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/aardbevingsbestendige-woningen-2
 
ProminentenPrijs van de nationale vrijwilligersprijzen, 28 maart
Hiervoor is de GBB genomineerd!! Een speciale expertcommissie oordeelt op maatschappelijke
relevantie, actualiteit en impact. De winnende organisatie krijgt de prijs van € 6.000.
Op 28 maart worden de prijzen uitgereikt. Lees meer: 
https://www.vrijwilligerswerk.nl/nationalevrijwilligersprijzen/prominentenprijs/default.aspx
 
Kroniek van Overschild, 29 februari
De documentaire Kroniek van Overschild van De Verhalen van Groningen is genomineerd voor
beste Groninger film 2019 in de categorie non-fictie. Hierin zijn de inwoners van Overschild
gevolgd op hun weg naar de voorgenomen metamorfose van het dorp. De documentaire is te
bekijken via https://www.deverhalenvangroningen.nl/themajaar/de-kroniek-van -overschild
Een vakjury bepaalt de winnaars. Op 29 februari worden in het Forum de prijswinnaars
bekendgemaakt.

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. 
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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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