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Voorwoord van de redact ie
Beste leden,

Vakantietijd! Bijna coronavrij Groningen wordt overspoeld door kamperende zuiderlingen en
westerlingen. Een unieke kans om andere Nederlanders kennis te laten maken met de oude
Groningse kerken, prachtige wierden en het weidse landschap.
Maar natuurlijk ook met de keerzijde: de gevolgen van de gaswinning. De GBB heeft drie toffe
routes samengesteld, Scheuren door Groningen: om te wandelen, om te fietsen en met de auto.
Verderop in deze nieuwsbrief meer daarover.

En uiteraard houdt de NAM in juli geen vakantie, maar blijft het bedrijf de Groningers stoïcijns
bestoken met schade en het willens en wetens in levensgevaar brengen. Drie bevingen in een
week!

Dat, en meer korte berichten over actuele ontwikkelingen in deze zomerse nieuwsbrief.
Zunne schient dat t rabbelt!
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Versterking

Rapport SodM over gemeentelijke plannen
Het SodM heeft de Plannen van Aanpak 2020 versterkingsoperatie van de gemeenten
goedgekeurd. De plannen kunnen door. Het advies is 26 juni uitgebracht. Het SodM merkt op dat
deze late datum (we zijn immers al ver in 2020!) niet van invloed is op de snelheid van de
operatie. De eerste maanden van 2020 is gewerkt volgens de Plannen van Aanpak van 2019; die
zijn namelijk uitgelopen. En naar verwachting zullen de Plannen van Aanpak 2020 tot ver in 2021
doorlopen. Zie hier het rapport:
https://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2020/06/26/beoordeling-lokale-versterkingsplannen-
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groningen

Rapport SodM over veiligheid
In een moeilijk leesbaar rapport vergelijkt het SodM de HRA-methode van de NAM en de NPR.
Welk systeem is het meest geschikt om de veiligheid van een pand mee vast te stellen?
Een van de conclusies is dat de HRA niet bruikbaar is in de versterkingsoperatie.
Dat wisten we al. Zie hier het rapport:
https://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2020/07/07/aanbevelingen-over-het-toepassen-van-de-
veiligheidsnorm

Voortgang versterkingsoperatie
Het dashboard van de NCG is inmiddels bijgewerkt tot en met 30 juni 2020.
Zie: https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/over-ons/dashboard
Er zijn dit eerste halfjaar 110 huizen versterkt. In 2020 zullen 4.000 opnames en 4.000
beoordelingen plaatsvinden, zo luidt het plan. De stand halverwege is 583 opnames en 1.701
beoordelingen.

Column
 

Wanneer is het scheepsrecht?

Drie flinke bevingen op een rij in een week. Drie keer geen reactie van Den Haag. Stug wordt
er vastgehouden aan het voornemen om de gaswinning naar nul te brengen. Daardoor zal de

veiligheid toenemen. Maar wanneer? Daar weet niemand het antwoord op. Gelukkig zijn er
kansmodellen die berekenen voor Groningers wanneer zij zich in theorie weer veilig zullen
voelen. Die theorieën staan in schril contrast met de werkelijkheid: het is onveilig.
Dinsdagmiddag 2.7, donderdagnacht 1.8, zaterdagnacht 2.3. Die getallen zeggen niets over de
zwaarte van gevoel. Groningers voelen zich onverminderd onveilig.

Mensen zijn murw. Na al die jaren strijden. Een strohalmpje, de gaswinning stopt. Worden ze
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daarmee monddood gemaakt? Ze willen vechten maar kunnen niet meer. Voor Groningers was
scheepsrecht al in 2012. Acht jaar later, en nog steeds geen uitzicht op een veilige toekomst.
Want na al die bevingen zijn huizen niet meer wat ze waren. Voor het kabinet is het simpel:
gaswinning stopt, veiligheid neemt toe. De kans dat kapotte huizen instorten neemt theoretisch af,
dus we laten ze maar ongerepareerd achter. Scheelt geld. Al die jaren traineren, dat lukt nu ook
nog wel. Drie keer kabinet Rutte, drie keer dikke lul drie bier.

Schade

IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen)
Per 1 juli 2020 is het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) opgericht, de opvolger van de
TCMG. Dat gaat behalve fysieke schade aan panden (wat nu de TCMG afhandelt) ook de andere
vormen van schade uitvoeren, dus: 

de waardedalingsregeling
alle andere vormen van vermogensschade
de regeling voor immateriële schade

Inmiddels is bekend gemaakt dat de waardedalingsregeling per 1 september 2020 opengesteld
zal worden voor inwoners van de gemeenten Appingedam en Loppersum. De andere gemeenten
komen in de maanden erna aan de beurt. De regeling voor immateriële schade (ook wel
smartengeld genaamd) gaat van start op 1 november 2020.

Waardedalingsregeling
Op de site van het IMG is inmiddels meer informatie beschikbaar over de waardedalingsregeling.
Zie: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling
Daar is ook een lijst van alle 138 postcodes beschikbaar, waar huiseigenaren (alle eigenaren van
huizen, tussen Huizinge en 1 januari 2019) in aanmerking komen, met de bijbehorende minimale
en maximale percentages.

De GBB heeft in de vorige nieuwsbrief al aangegeven het onrechtvaardig te vinden dat
huiseigenaren die in het verleden een beroep hebben gedaan (moeten doen) op de
waarderegeling van de NAM uitgesloten zijn van de waardedalingsregeling. Op dit moment
inventariseren we de mogelijkheden om dit onrecht te tackelen.

Wegens de komst van de waardedalingsregeling is de NAM met haar eigen waarderegeling
per 1 juli gestopt. De NAM heeft ongeveer 6.400 aanvragen sinds 29 april 2014 afgehandeld
en aan ongeveer 4.800 verkopers van huizen een compensatie overgemaakt.
Zie voor gegevens: https://www.nam.nl/feiten-en-cijfers/voortgang-waarderegeling
Opvallend feit: Het gaat uiteraard om een financiële regeling. Toch noemt de NAM nergens een
bedrag!

Immateriële schade
Ook op de site van het IMG is inmiddels meer informatie beschikbaar over de regeling voor
immateriële schade. Zie: https://www.schadedoormijnbouw.nl/smartengeldregeling
De voorzitter van het IMG, Bas Kortmann, heeft in de pers een “winstwaarschuwing” afgegeven. 
De regeling voor immateriële schade is een regeling om de aansprakelijkheid van de
mijnbouwexploitant, de NAM, af te handelen. De regeling biedt dus geen genoegdoening voor het
“overheidsfalen van on-Nederlandse proporties” (citaat Eric Wiebes).

Schademeldingen, fysieke schade            

Elke week komen er meer dan 1.000 schademeldingen binnen. Door de recente seismische
activiteit zal die instroom ook niet snel gaan dalen. De werkvoorraad van het IMG is hierdoor flink
opgelopen, per 20 juli zijn er ruim 26.000 openstaande schademeldingen, waarvan ruim 7.000
ouder zijn dan een half jaar. Zie: https://schadedoormijnbouw.nl/over-de-tcmg/cijfers

Arbiter
De Arbiter Bodembeweging heeft eind mei haar laatste uitspraak gedaan. Een mijlpaal, aldus de
NAM. Daarmee zijn alle oude schademeldingen, sinds Huizinge tot 31 maart 2017 behandeld
door de NAM en CVW, afgewikkeld. Het gaat om ruim 80.000 schademeldingen. 
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De schademeldingen na 31 maart 2017 werden eerst door de TCMG, en worden nu door het IMG
behandeld. 
De teller van het totaal aantal schademeldingen sinds Huizinge staat per 1 juni 2020 op 144.785.

Mijnbouw
Beroep vaststellingsbesluit 2019-2020
Op dit moment loopt het gasjaar 2019-2020 (van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020). 
Daarin mag/moet de NAM 10,7 miljard kuub winnen, bij gemiddelde temperatuur. Doordat het
een zachte winter was is de verwachting dat er uiteindelijk minder gewonnen zal worden.
De GBB was in beroep gegaan tegen het besluit, net als een tiental andere partijen. Op 2 juni
diende de zitting van de afdeling van de Raad van State in Den Haag. De afdeling heeft 15 juli
uitspraak gedaan. Het beroep is afgewezen. Dat kwam niet onverwacht. 
Immers, de minister maakt serieus werk van het dichtdraaien van de kraan. Maar het gaat niet
snel genoeg, aldus de GBB, want de versterking blijft achter. Jelle van der Knoop “Er zitten twee
aspecten aan de veiligheid. Dat is de oorzaak, dus de gaswinning, en de bestrijding van de
gevolgen, dus de versterking. Met andere woorden: als je de versterking achterwege laat, moet je
de gaskraan sneller dichtdraaien. Zo simpel is het.”
Ook in de uitspraak van de Raad van State klinkt over de versterking kritiek door, maar het is niet
van doorslaggevende betekenis. De afdeling is van oordeel “dat er weliswaar nog problemen zijn
met de versterkingsoperatie, maar dat die problemen niet van dien aard zijn dat zij aan het nemen
van het bestreden besluit in de weg staan”. En bij de belangenafweging heeft de minister “in
redelijkheid [een] doorslaggevend belang kunnen hechten aan het feit dat de gaswinning versneld
wordt afgebouwd naar nul in 2022.” Zie hier de uitspraak: 
https://www.raadvanstate.nl/gaswinning-groningen/@121727/201907399-1-r4/

Ontwerp vaststellingsbesluit 2020-2021
Minister Eric Wiebes heeft op 19 juni het volgende Ontwerp Vaststellingsbesluit gepubliceerd,
voor de gaswinning van het gasjaar 2020-2021 (van 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2021). 
In 2020-2021 mag/moet de NAM 9,3 miljard kuub winnen, bij gemiddelde temperatuur.
Opvallend is dat het cluster Bierum dicht gaat. Dat is goed nieuws. Ook Eemskanaal en
Siddeburen zijn niet meer nodig bij deze omvang van de gasproductie. 
Het gasjaar erna (2021-2022) zal het laatste jaar van de winning zijn, zo schrijft de minister.
Daarna heeft het Groningenveld alleen nog de functie van backup faciliteit.
 
Een zienswijze indienen kan tot en met 30 juli. Uiterlijk 30 september wordt het definitieve
Vaststellingsbesluit 2020-2021 genomen. Alleen degenen die een zienswijze hebben ingediend
kunnen daarna tegen dit besluit in beroep gaan bij de Raad van State.

De GBB zal zeker een zienswijze indienen. Nog steeds is sluiting van het Groningenveld immers
niet wettelijk verankerd. De sluiting is slechts een ‘beleidsvoornemen’ van dit kabinet. 
En in het voorjaar van 2021 zijn er weer landelijke verkiezingen…
Hier de brief aan de Tweede Kamer:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/19/kamerbrief-over-voortgang-
afbouw-gaswinning-groningen
Voor de procedure zie:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-
projecten/gaswinning/gaswinning-groningen
Het volledige Ontwerp Vaststellingsbesluit en de onderliggende stukken en adviezen zijn hier:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-
projecten/gaswinning/gaswinning-groningen/gaswinning-groningen-vaststellingsbesluit-2020-2021
Ook zijn de stukken in te zien op de gemeentehuizen in Delfzijl, Loppersum en Hoogezand en op
de provinciehuizen in Groningen en Assen. 

De overheden (provincies, gemeenten) hebben inmiddels gezamenlijk een uitgebreide zienswijze
ingediend, zie hier:
https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Dossiers/Gaswinning/Ziens
wijze-GS-en-PS-Groningen-gasjaar-2020-2021.pdf

Aardbevingen
De seismische activiteit neemt de laatste tijd opvallend toe, vooral rond Loppersum en rond
Froombosch. We staan dit kalenderjaar per 20 juli al op 11 bevingen van 1.5 of hoger!
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  24 januari   Niewolda   1.6
  2 maart   Wagenborgen   2.0
  17 maart   Froombosch   1.8
  22 maart   Krewerd   2.3
  28 april   Zeerijp   1.5
  2 mei   Zijldijk   2.5
  4 mei   Siddeburen   1.8
  1 juni   Wirdum   1.9
  14 juli   Loppersum   2.7
  16 juli   Hellum   1.8
  19 juli   Startenhuizen   2.3

En dan die reactie van Eric Wiebes op twitter “Deze week waren er opnieuw aardbevingen in
Groningen. Het kabinet wenst alle Groningers veel sterkte.” Hoe nietszeggend kan schijnheilig
medeleven zijn? Loze praatjes, daar kopen gedupeerden niets voor. 

Zojuist  verschenen
Critical review versterking
De toenmalige NCG, Hans Alders, gaf opdracht tot het periodiek organiseren van een critical
review. Hoe goed loopt het? 
Op 24 juni is een critical review # 5 verschenen, over de versterkingsoperatie. Het rapport is
onthullend en ontnuchterend tegelijk. Er is de papieren wereld in Den Haag, met technische
normen, onderzoeksrapporten, juridische constructen en prachtige plannen, en er is (het
ontbreken van) de feitelijke uitvoering in Groningen. Zie hier dit rapport: 
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/downloads/rapporten/2020/06/24/critical-review-
over-de-benutting-van-kennis-in-de-versterking
 

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 opbrengst van de bundel gaat naar Stut-en-Steun!

Direct doneren en de bundel ontvangen kan via https://nl.ulule.com/groningen-aardbevingen/
 
De bundel is ook verkrijgbaar voor € 15 bij de boekhandels, of via de uitgever 
https://hetmoet.vrijeboeken.com/book/9789083018324-groningen-grunnen.html

GBB

Scheuren door Groningen
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Scheuren door Groningen
Veel mensen lezen erover, maar hoe zit het nu echt in Groningen? Speciaal voor
dagjesmensen en andere toeristen heeft de GBB drie boeiende routes samengesteld. 
Onder het motto ‘Als ze er toch al zijn, kunnen ze net zo goed wat leren.’
Zie: https://www.groninger-bodem-beweging.nl/scheuren-door-groningen/

Er zijn drie routes; voor wandelaars, fietsers en automobilisten. 

Verloren erfgoed route     Wandelroute van Loppersum naar Uithuizermeeden. 18.4 km.
Breuklijnen route              Knooppunten rondrit voor fietsers vanuit Loppersum. 37.6 km.
Rondje gas geven            Rondrit vanuit Groningen voor automobilisten of motorrijders. 117.6 km. 

De routes zijn op de website beschreven en zijn downloadble. Maar er liggen ook gratis
exemplaren bij de VVV, hotels, campings en andere ontmoetingspunten in het gebied!
De routes staan vanaf 22 juli ook op de website van Routebureau Groningen:
https://routesingroningen.nl/

Korte verklarende lijst (bij deze nieuwsbrief), met de belangrijkste termen.
Wie doet wat?
  Betekenis  Waarvoor  Bijzonderheid

 HRA  Hazard en Risk
 Assessment

 risicomodel dat de NAM elk
 jaar in maart draait

 ongeschikt om iets over de
 veiligheid van het huis te
 zeggen

 NAM  Nederlandse Aardolie
 Maatschappij  wint het gas  

 NCG  Nationaal Coördinator
 Groningen  voor versterking  

 NPR  Nederlandse Praktijk
 Richtlijn

 om te beoordelen of een huis
 aardbevingsbestendig is

 een van de richtlijnen van
 het NEN-instituut; dit
 betreft de NPR 9998 voor
 de bouw

 TCMG
 Tijdelijke Commissie
 Mijnbouwschade
 Groningen

 voor schade aan het huis  tot 1 juli 2020

 IMG
 Instituut
 Mijnbouwschade
 Groningen

 voor schade aan het huis 
 en ook: vermogensschade,
 waardedaling huis en
 immateriële schade

 vanaf 1 juli 2020

 Stut-en-
 Steun   voor ondersteuning van de

 bewoner  gratis en onafhankelijk

 

Contact  GBB  M a i l c o n t a c t  h e e f t  d e  v o o r k e u r.  

Het e-mailadres is: contact@groninger-bodem-beweging.nl
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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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