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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,
Bijna alle debatten en vergaderingen zijn tot nader order opgeschort in verband met het
coronavirus, COVID-19. Zo ging het AO Mijnbouw (Algemeen Overleg), wat op
woensdag 18 maart gepland stond in de Tweede Kamer, niet door. En ook het bezoek
van de Vaste Kamercommissie naar Groningen (27 maart) gaat niet door.
De TCMG en NCG hebben aangegeven geen schadeopnames en inspecties te doen.
TCMG geeft aan wel op de AOS-meldingen (Acuut Onveilige Situatie) te reageren.
TCMG-medewerkers werken vanuit huis. Er wordt doorgewerkt aan bijvoorbeeld het opstellen
van adviesrapporten, het verwerken van zienswijzen en het voorbereiden en nemen van
besluiten.
Ook de GBB vindt het verstandig om onze vrijwilligers te beschermen en dus alle vergaderingen
af te lasten, in ieder geval tot 6 april.
Het gasdossier komt dus voorlopig op pauze te staan. Groningers zijn dubbel gedupeerd.
Het lange wachten wordt nog verder uitgerekt en die rek was er allang uit. We wensen alle
Groningers dan ook veel sterkte en moed met opnieuw een verlenging van een onzekere periode,
bovenop de nu ontstane onzekere tijd. Boven alles wensen wij iedereen een goede gezondheid
toe. Samen staan we sterk. Ook in deze tijd. Kop d’r veur!
Jelle van der Knoop
voorzitter Groninger Bodem Beweging
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Ve r s t e r k i n g
Coronamaatregelen NCG
De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft besloten om tot en met 6 april geen opnames
uit te voeren in het kader van het versterkingsprogramma. Ook organiseert NCG in deze tijd geen
informatiebijeenkomsten. De uitvoering van versterkingswerkzaamheden aan gebouwen gaat wel
zoveel mogelijk door.

Versterking Ten Boer
Een informatiebijeenkomst in Ten Boer op 12 maart voor inwoners van Ten Boer, Ten Post en
Woltersum zou volgens een twitterbericht van de gemeente om 18.00 uur wel doorgaan
die avond, ondanks de coronacrisis. Maar toen er meer dan 100 bewoners kwamen opdagen
konden ze alsnog onverrichter zake terug naar huis. ‘Knullig en pijnlijk’, zo werd geoordeeld,

‘maar onder deze omstandigheden was het wel het enig juiste besluit.’

Versterking Loppersum
De ondernemers van Loppersum hebben in de raadsvergadering van 26 februari de noodklok
geluid. De versterking ligt stil, en leegloop in het dorp Loppersum dreigt. Tachtig huizen staan nu
leeg. De krimp wordt daardoor versterkt. Veel ondernemers zullen stoppen. Woordvoerder was
Martin Jurna. Hij riep de gemeente op over te gaan op woningbouw, voor een vitale toekomst van
het dorp.

Versterking Appingedam
Tijdens een commissievergadering van de raad, op 12 maart, liet een grote groep boze Damsters
van zich horen. Deze Damsters hebben elke dag overlast van bouwwerkzaamheden om zich
heen. Maar zelf hebben de bewoners van de twee straten in de wijk Opwierde in Appingedam, na
vier jaar wachten, nog geen duidelijkheid over hun woning. 'Ons leven staat stil', lieten ze
donderdagavond weten tijdens een commissievergadering van de raad. Cindy Looye Sinnema
voerde het woord namens de buurt.
Het gaat om ruim vijftig huizen aan de Wethouder Huismanlaan en de Secretaris Holscherlaan.
In 2016 was de boodschap nog dat alle huizen in de wijk versterkt zouden worden. Maar na de
invoering van het omstreden HRA-model hebben de huizen in deze twee straten een lagere
prioriteit gekregen. De bewoners weten nu niet wat er met hun huis gaat gebeuren, terwijl om hen
heen de ene na de andere woning wordt gesloopt en herbouwd.

Mark Rutte in Appingedam
Premier Mark Rutte deed op 11 maart ook Appingedam aan. Hij bezocht Opwierde Zuid.
"Het gaat veel te langzaam" zei Mark Rutte over de versterkingsoperatie. Dat ligt niet aan de
mensen die bij de bouw betrokken zijn, maar door de "enorme complexiteit" van het probleem.
"Het gaat om zo veel huizen, zo veel logistiek, zo veel emotie, zo veel gezinnen die allemaal in
een specifieke situatie zitten. Dat gaat gewoon langzaam", aldus de premier.
Zoals gewoonlijk repte de premier met geen woord over het overheidsbeleid dat aan de
problemen ten grondslag ligt, noch over zijn eigen verantwoordelijkheid.

Plannen gemeenten
Wat op de achtergrond wel doorgaat is de planvorming bij de gemeenten.
De gemeenten moeten in het eerste kwartaal 2020 de meerjarige versterkingplannen (MJVP)
opstellen. In deze plannen wordt per gemeente vastgesteld hoe hun deel van het
versterkingsprogramma van de NCG (26.000 adressen) zal worden uitgevoerd.
De verwachting is dat deze MJVP eind maart in de Colleges van B&W vastgesteld worden
en dan in april in de Gemeenteraden komen ter goedkeuring. Het gaat om de zes gemeenten
Appingedam, Delfzijl, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen en Oldambt.

Onrust bij de NCG
In februari deden veel berichten de ronde over onrust bij de NCG. De vrees werd uitgesproken
dat daardoor de versterkingsoperatie nog meer vertraging zou oplopen. De NCG is in 2015
opgericht om het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen uit te
voeren. Maar daar werd een rigoureuze streep door gezet door minister Eric Wiebes van EZK
toen hij in mei 2018 besloot de versterkingsoperatie ‘on hold’ te zetten. De NCG zelf, Hans Alders
trad af, en er werd een ambtelijke interim NCG benoemd, Herman Sietsma. Vanuit het ministerie
bemoeide Anita Wouters, de speciale project DG (directeur-generaal), zich overal mee. Na Hans
Alders vertrok Jeroen de Boer, de directeur versterkingen. En in zijn kielzog werden tal van
beleidsambtenaren weggewerkt of vertrokken op eigen initiatief door het gebrek aan elk
fatsoenlijk perspectief.
Feit is dat het vanaf mei 2018 geen moment rustig is geweest bij de NCG. Het hele onder Hans
Alders opgebouwde versterkingsprogramma moest stopgezet en omgegooid worden, omdat nu
opeens de HRA ‘heilig’ was. De juridische kaders veranderden elke week, en werden nooit
duidelijk. De financiële kaders en mogelijkheden ontbraken. De NCG had geen enkele
doorzettingsmacht, was volledig afhankelijk van geld van de NAM bij de versterking, en werd een
speelbal van bestuurders en de politiek. Officieel heette het dat de organisatie ‘in transitie’ was.
Per 1 januari 2019 werd ook de functie van Nationaal Coördinator geschrapt, en kwam de leiding
in handen van een ‘gewone' directeur, Peter Spijkerman. Het NCG werd alweer omgebouwd, nu
tot een uitvoeringsorganisatie. Opnieuw was het een komen en gaan. Institutionele kennis
verdween verder, nieuwe medewerkers werden ingewerkt door medewerkers die ‘iets minder
nieuw’ waren. En de organisatie viel niet langer onder EZK, maar onder het ministerie van BZK

(Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).
De wetgeving rond versterking ligt al sinds mei 2018 bij een ambtelijke werkgroep van het
ministerie van EZK en (later ook) BZK, die zich door bestuurders laat leiden, en niet door de
belangen van de Groningers. Er werd op 17 mei 2019 door EZK een besluit genomen over de
inrichting van de versterkingsoperatie (het Besluit versterking gebouwen Groningen), dat volstrekt
onwerkbaar was. Daarbij kwam nog dat per 1 januari 2020 het CVW opgeheven werd. Alle
gegevens moesten worden overgedragen, en ruim 100 medewerkers van het CVW zijn in dienst
getreden van de NCG. De NCG hoort elk half jaar een verslag aan de Tweede Kamer uit te
brengen. Feit is ook dat het NCG sinds het halfjaarverslag van het tweede halfjaar 2018 geen
officieel verslag meer heeft uitgebracht. Ook werd recent nog even de hele organisatie verhuisd,
van de Paterwoldseweg naar het Cascadeplein (en deels naar Hoogezand).
Onrust? Chaos? Nee hoor, schrijft Raymond Knops, minister van BZK, geruststellend aan de
Tweede Kamer, maar het was wel een hectische en ingrijpende periode: “De ingezette
veranderingen zijn echter noodzakelijk om de versterkingsopgave te verbeteren en versnellen."
Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/17/beantwoordingkamervragen-over-de-organisatie-van-de-nationaal-cordinator-groningen

Opname op verzoek
Op 2 maart heeft de NCG het loket ‘Opname op verzoek’ opengesteld. Dit loket is er voor alle
eigenaren wier huis staat in de zes gemeenten en waarvan het huis niet is opgenomen in het
versterkingsprogramma van de NCG (de 26.000), terwijl ze wel zorgen hebben over de veiligheid
van hun huis.
Zie: https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/actueel/nieuws/2020/03/02/loket-opname-opverzoek-geopend
Na enkele uren openstelling van het loket waren er al 165 meldingen binnen. Er is dit kalenderjaar
capaciteit voor 500 beoordelingen via het loket.

Koopinstrument open tot 5 april
Woningeigenaren met een huis in de kern van het aardbevingsgebied kunnen zich onder
bepaalde voorwaarden aanmelden voor het opkopen van hun woning. Aanmelden voor het
Koopinstrument kan van 9 maart tot en met 5 april 2020.
Zie: https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/koopinstrument

Schade
Coronamaatregelen TCMG
De TCMG heeft besloten tot 6 april geen opnames uit te voeren. Meldingen van een AOS (Acuut
Onveilige Situatie) worden wel afgehandeld. Ook wordt er onverminderd doorgewerkt aan de
afhandeling van schades waarvoor wel al een opname is uitgevoerd.

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 aan panden (wat nu de TCMG afhandelt) ook de
andere vormen van schade uitvoeren:
de waardedalingsregeling
de regeling voor immateriële schade
vermogenschade.
Kwartiermakers zijn momenteel bezig met de inrichting van het IMG, en de definitieve vaststelling
van de regelingen. Bij die vaststelling houden ze ook rekening met de eerder door commissies
uitgebrachte adviezen.
Ook de opvattingen van de Groninger Bodem Beweging delen we met de kwartiermakers.
Zie bijvoorbeeld: https://www.groninger-bodem-beweging.nl/standpunten/compensatie-voorwaardedaling/ en:
https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/de-vergoeding-van-de-werkelijkewaardedaling-is-een-recht/

NAM in cassatie
In een oudere, lopende zaak heeft het Gerechtshof Leeuwarden-Arnhem op 17 december 2019
beslist dat 65 Groningers recht hebben op vergoeding van immateriële schade. Daartoe werd de
NAM veroordeeld. De NAM legt zich hier niet bij neer, en heeft 9 maart 2020 cassatie
aangetekend. Zoals advocaat Pieter Huitema als commentaar gaf “Altijd traineren en tijd rekken,
dat is de NAM ten voeten uit.”

Regeling vergoeding meerkosten herstel (een regeling van de provincie Groningen)
De GBB heeft veel kritiek geuit op deze regeling, die door CdK René Paas en minister Eric
Wiebes met de NAM bekokstoofd is (zie GBB nieuwsbrief 81). Wij spraken de verwachting uit dat
deze regeling hooguit voor enkele honderden Groningers soelaas zou kunnen bieden.
Die verwachting blijkt volledig te zijn uitgekomen.

Achtergrond
Tussen 6 januari 2020 en 1 maart 2020 konden woningeigenaren met schades die behoren tot de
6.199 ‘oude schadegevallen’ (schademelding voor 31 maart 2017 + ultiem aanbod NAM in 2018)
alsnog een vergoeding krijgen voor de meerkosten van herstel. Uit onderzoek in opdracht van de
Tweede Kamer, was namelijk gebleken dat tweederde van deze woningeigenaren de schade niet
of onvoldoende hadden kunnen herstellen omdat het aanbod van de NAM ontoereikend was.

Resultaat regeling
De regeling stond open tot 1 maart. Er zijn welgeteld 193 verzoeken ingediend.
Daarvan zijn 12 nog in behandeling. Van de behandelde 181 zijn er 101 afgewezen.
23 zijn toegekend en 57 zijn in afwachting van toekenning.
Met deze brief licht Eric Wiebes de Tweede Kamer in over de
resultaten: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/16/kamerbrief-metverzamelbrief-groningen

Evaluatie
Als werkelijk alles meezit zullen dus 92 Groningers wat aan deze regeling aan hebben gehad
(namelijk 12 + 23 + 57). Dat is onvoorstelbaar ver verwijderd van de tweederde van de ‘oude
schadegevallen’, afgerond 4.000 Groningers, die zich bekocht voelden door het ontoereikende
aanbod van de NAM.
Zij voelen zich opnieuw bekocht.
Nu door het onderonsje tussen CdK René Paas, minister Eric Wiebes en de NAM.
Arbiter Bodembeweging
In dezelfde brief gaat minister Eric Wiebes ook in op de stand van zaken bij de Arbiter
Bodembeweging. Zoals bekend is deze bezig om de laatste zaken van de ‘oude schadegevallen’
te beslechten, en zal daarna worden opgeheven. Er staan nog 33 zaken open. Rond 1 mei 2020
verwacht de Arbiter het merendeel daarvan te hebben afgerond.

Mijnbouw
Tijdelijke maatregel Vaststellingsbesluit 2019-2020
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.
Er is inmiddels gebleken dat GTS meer stikstof heeft kunnen inzetten voor de aanmaak van
namaak Groningengas, en ook blijkt Norg met meer namaak Groningengas gevuld te kunnen
worden. Daardoor hoeft er 1,1 miljard kuub minder gewonnen te worden.
Met een zogenaamde Tijdelijke maatregelen geeft Eric Wiebes de NAM opdracht gegeven om
niet 11,8 maar 10,7 miljard kuub te winnen. In het Vaststellingsbesluit zit ook nog de zogenaamde
‘graaddagenformule’, die rekening houdt met de temperatuur. Door de warme winter zal er
waarschijnlijk nog minder, ongeveer 10,0 miljard kuub, gewonnen gaan worden.
Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/16/kamerbrief-oververlaging-gaswinning-groningenveld-gasjaar-2019-2020

Aardbevingen

Er wordt nu minder gewonnen in het Groningenveld dan voorgaande jaren, en de winning vindt
bijna helemaal plaats in de zuidelijke en oostelijke clusters. Het is dan ook minder verwonderlijk
dat alle bevingen boven 1.5 sinds 1 januari 2020 in dat gebied zijn opgetreden: Nieuwolda (24
januari, 1.6), Wagenborgen (2 maart, 2.0) en Froombosch (17 maart, 1.8). Op 17 maart waren er
drie aardbevingen op één dag.
Het gebied rond Loppersum is echter allesbehalve veilig: op 17 maart een 1.4 bij Garsthuizen en
op 22 maart zelfs een 2.3 bij Krewerd.

Stikstoffabriek Zuidbroek
Eric Wiebes heeft op 9 maart ‘de eerste steen’ gelegd voor de bouw van de stikstoffabriek in
Zuidbroek. De bouw ligt daarmee op schema. Volgens dat schema is de fabriek op 1 april 2022
klaar. Gasunie bouwt de fabriek. Zie hier https://zuidbroek.gasunie.nl/
Ook de GBB was aanwezig. Zie hier ons commentaar:
https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/stikstoffabriek-service-aan-randstad/
De stikstoffabriek in Zuidbroek kan jaarlijks zo'n 7,0 miljard kuub namaak Groningengas maken.
Met stikstof uit de lucht wordt in de fabriek hoogcalorisch gas (uit kleine velden of uit het
buitenland) omgezet in laagcalorisch gas. En dat laagcalorisch gas is dus eigenlijk nagemaakt
Groningengas.
Nu al wordt er namaak Groningengas gemaakt in stikstofinstallaties in Wieringen en Ommen.
Als de fabriek in Zuidbroek klaar is zal er zoveel namaak Groningengas zijn dat de winning in het
Groningenveld stopgezet kan worden.

Update strafzaak NAM
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 Openbaar Ministerie (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 GBB aangespannen artikel 12 Sv-procedure. Dit leidde tot een 2,5
jaar durend strafrechtelijk onderzoek van het OM.
Toen het onderzoek in september 2019 was afgerond, heeft het OM de NAM 3 maanden de
gelegenheid gegeven om op het dossier te reageren. Ondertussen zijn er alweer meerdere
maanden verstreken. Het OM zal haar beslissing meedelen aan het Gerechtshof, die immers de
vervolging had bevolen, althans het voorbereidend onderzoek daartoe. Wij verwachten dat het
OM haar beslissing niet publiek zal maken.
Het kan dus ook zijn dat het OM haar beslissing al heeft genomen en dat het Gerechtshof nu zit
te broeden. Het OM kan beslissen óf tot vervolging over te gaan óf het vraagt het hof
toestemming de vervolging te staken. Het Hof neemt het uiteindelijk besluit. Ook al zou het OM
niet willen, als het Hof zegt dat de NAM toch moet worden gedagvaard, zal dat gebeuren.
Het proces vergt een lange adem. Het is inmiddels bijna 5 jaar later. Ondertussen is een van onze
getuigen, Pieter Stapel, overleden. Onze verwachting is dat het besluit niet lang meer op zich zal
laten wachten, alhoewel de huidige coronacrisis roet in het eten kan gooien. We houden hoop!

Warffum
Warffum Alert! heeft 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? 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! heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit.
Zie: https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/nieuws-van-warffum-alert/

Marum
Op 22 februari was er een aardbeving van 1.4 in Opende, op de grens met Friesland. Dat was
een beving in het kleine veld Marum. Op 26 februari heeft de gemeenteraad van Westerkwartier
unaniem een motie aangenomen, waarin wordt opgeroepen om zo snel mogelijk te stoppen met
de gaswinning in de gemeente.
Dat zal weinig effect sorteren, verwachten wij. Zoals in Warffum gebleken is, is minister Eric
Wiebes niet gevoelig voor zorgen van inwoners.

Mark Rutte

Premier Mark Rutte kwam 11 maart langs in Groningen. De GBB heeft hem aangesproken op het
écht bieden van perspectief voor de inwoners. Zie: https://www.groninger-bodembeweging.nl/nieuws/rutte-gaat-gbbs-voorstel-voor-extra-compensatie-herkauwen/

Waar blijft de parlementaire enquête Groningen?
De Tweede Kamer heeft besloten tot een parlementair onderzoek naar de teloorgang van de
menselijke maat in het contact tussen uitvoerende molochs, waaronder de Belastingdienst, CBR
en UWV, en de burger. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag waarom de burger de
overheid niet meer vertrouwt en de menselijke maat uit het oog is verloren. Voor de verkiezingen
in maart 2021 moet er een rapport met aanbevelingen liggen, zodat de nieuwgekozen Kamer en
het nieuwe kabinet ermee aan de slag kunnen.
Ook wij Groningers zijn hier uiteraard in geïnteresseerd, maar de uitkomsten van de toegezegde
parlementaire enquête over Groningen zijn voor ons nog veel belangrijker. Hoe heeft de aanpak
van de gaswinning in Groningen zo kunnen ontsporen? Wie zijn hiervoor verantwoordelijk?
Waar bleef hier die menselijke maat? De GBB heeft daarover een opiniestuk in Trouw geplaatst.
Zie: https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/waar-blijft-de-parlementaire-enquete-naarhet-overheidsfalen-in-groningen/

Zojuist verschenen
GBB-krant 13 over de NPG
In de 13e editie van de GBB-krant, die 2 maart is verspreid, onderzocht de redactie van de GBB
de verdeling van de gelden van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Zo blijkt bijvoorbeeld
dat het budget voor het recent opgetuigde initiatief ‘Toukomst’ slechts 8,7% van het totaalbedrag
omhelst. En bovendien kunnen inwoners van Groningen wel ideeën inbrengen, maar ligt de
uiteindelijke beslissing bij het (niet democratisch gekozen) bestuur van het NPG.
In het bestuur maken bestuurders van provincie van gemeenten de dienst uit, en zij beslissen
over de ingediende projecten: en die projecten zijn vooral afkomstig van provincie en gemeenten!
En zo rammelt er wel meer aan het NPG.
Zie: https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/gbb-redactie-diept-npg-gelden-uit/
Inmiddels zijn er in de Tweede Kamer vragen over gesteld, waarop de verantwoordelijk minister,
Raymond Knops, met een aantal weinigzeggende clichés wist te antwoorden.
Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/17/beantwoordingkamervragen-over-de-besteding-van-de-gelden-van-het-nationaal-programma-groningen-npg
De GBB-krant is hier digitaal te lezen:
https://www.groninger-bodem-beweging.nl/wp-content/uploads/2020/03/GBB-krant-13.pdf

Op de agenda
Door de coronacrisis zijn bijna alle geplande activiteiten uitgesteld of afgesteld.
Toukomst, nog tot 1 april open
De inzendtermijn van plannen voor de Toekomst van Groningen is verlengd, van 18 maart tot 1
april.
Zie https://www.toukomst.nl/.

GBB
Twitteraccount GBB tijdelijk onbereikbaar
Door een fout heeft Twitter ons account geblokkeerd. We werken hard aan een oplossing.
Volg ondertussen: @oterug het tijdelijke account van GBB.

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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