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Voorwoord van het  bestuur

Beste leden,

Woensdag delen we huis aan huis in Groningen 125.000 oningevulde nieuwjaarskaarten uit.
We vragen iedereen of ze onze koning Willem Alexander deze kaart willen sturen met een
nieuwjaarswens voor Groningen. De actie is bedoeld om opnieuw aandacht op te eisen voor de
problemen hier. Vandaag gaat hierover een persbericht de deur uit.

Als je de media beluistert, lijkt de toeslagenaffaire de gaswinningsproblematiek in Groningen links
ingehaald te hebben als het gaat om ‘overheidsfalen van on-Nederlandse proporties’.

Natuurlijk is het niet belangrijk wat in dit opzicht bovenaan staat. Wat opvalt is dat beide ‘affaires’
een gemeenschappelijke kern hebben. In beide gevallen is er sprake van een overheid die beleid
maakt zonder rekening te houden met wat het voor impact heeft op de burger. Voor wat betreft de
toeslagenaffaire gaat het om het tegengaan van fraude zonder rekening te houden met wat dat
voor gevolgen heeft voor de burger die te goeder trouw is. Voor wat betreft de gaswinnings-
problematiek doel ik op het jarenlang beleidsmatig prefereren van aardgasopbrengsten boven het
gevaar voor, en de lasten van, de burgers; en het structureel tekortschieten bij de schade-
afhandeling en de versterkingsoperatie. 
De langdurige onzekerheid, onveiligheid en emotionele en financiële consequenties die daarvan
het gevolg waren en zijn, hebben geen enkele rol gespeeld bij het bepalen van het beleid.
Voor het Rijk lijkt maar één ding belangrijk: niets doen wat misschien overbodig is en goed
kunnen uitrekenen wie waarvoor aansprakelijk is: het Rijk, de NAM of de burger zelf.
De bewoner was en is de sluitpost.

Een dergelijke houding van het Rijk verwacht je in een dictatuur of een totalitaire staat waarin het
individu niet veel waard is, maar niet in onze democratie met een zorgplicht van de overheid voor
de burger. De ironie is dat het sociale vangnet – het ondersteunen van burgers in nood – waarvan
wij onze welvaartstaat hebben voorzien, grotendeels mogelijk is gemaakt door de aardgas-
opbrengsten. Dat vangnet was kennelijk niet vanzelfsprekend voor de slachtoffers van de
gaswinning.

Ik wens iedereen een fijne Kerst en een schokvrij 2021.

Jelle van der Knoop
voorzitter GBB
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Ten Geleide
 
In deze nieuwsbrief enkele korte nieuwsberichten, met name over de waardedalingsregeling.
Aan het eind is het jaaroverzicht 2020 van de GBB opgenomen.

Zie verder ook onze nieuwsvlogs:
In vlog 4, De stem van Groningen, zijn de reacties uit de enquête van de GBB verwerkt:
https://www.youtube.com/watch?
v=h6kQ4HzWY7I&feature=youtu.be&ab_channel=GroningerBodemBeweging

Vlog 5 is de kerstgroet:
https://www.youtube.com/watch?
v=J039gdU5izI&feature=youtu.be&ab_channel=GroningerBodemBeweging

Vind steeds de meest actuele nieuwsvlog op de site van de GBB onder de menukeuze: 
Nieuws - Video’s: https://www.groninger-bodem-beweging.nl/gbb-videos/
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Versterking

Besluit versterking gebouwen Groningen
Er wordt een Algemene Maatregel van Bestuur voorbereid over de uitvoering van de
versterkingsoperatie. Daarmee wordt invulling gegeven aan de paragraaf van de Tijdelijke Wet
Groningen (TWG) waarin de Versterking gebouwen Groningen geregeld is. Een concept staat nu
open voor ‘internetconsultatie’, tot 10 januari 2021.
Zie hier: https://www.internetconsultatie.nl/besluitversterkinggebouwengroningen
De minister van EZK, Eric Wiebes, heeft aan de kamer op 17 december nog wijzigingen gestuurd,
zodat in de AMvB ook het bestuursakkoord van 6 november verwerkt kan worden. Zie:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/17/concept-wijziging-besluit-
versterking-gebouwen-groningen-in-verband-met-actualisatie-technische-beoordelingsmethoden

De belangrijkste laatste wijzigingen zijn vooral technisch van aard:

de beoordeling gebeurt vooraan met de typologie aanpak
alleen als deze niet beschikbaar is wordt de NPR 9998 gebruikt
er komt nog eenmaal een nieuwe NPR, per 1 januari 2021, de NPR 9998:2020
daarna wordt de NPR niet meer aangepast.

Schade

Waardedalingsregeling
De waardedalingsregeling wordt uitgevoerd door het IMG, zie:
https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling
 
Daling WOZ meer dan 20%
Met een oproep op 19 november hebben we de leden van de GBB gevraagd zich te melden als
hun WOZ meer dan 20% gedaald is tussen 1-1-2013 en 1-1-2019. Deze 20% is namelijk meer
dan de maximale vergoeding die de waardedalingsregeling kent. 
Tientallen reacties zijn inmiddels binnengekomen. We onderzoeken hier de mogelijkheid om
proefprocessen aan te spannen. Dit traject loopt.
Alsnog reageren op de oproep? Graag e-mail naar contact@groninger-bodem-beweging.nl
 
Waarderegeling NAM 
Wanneer er eerder gebruik is gemaakt van de waarderegeling van de NAM of anderszins met de
NAM finale kwijting afgesproken? Dan wordt de aanvraag voor de waardedalingsregeling
afgewezen. De GBB vindt dat onrechtvaardig, en wil dat het verschil alsnog wordt uitbetaald.
Zo nodig starten we ook hiervoor proefprocessen.

Op 14 december heeft Eric Wiebes een brief aan de Tweede Kamer hierover gestuurd.
Daarin kondigt hij nader onderzoek aan. Hij schrijft:

“Ik heb uw Kamer […] verzocht om concrete voorbeelden en ik heb toegezegd dat ik mij wil
verdiepen in de vraag of deze bewoners recht is gedaan. Inmiddels heb ik voldoende signalen
ontvangen over dit onderwerp, circa 115. Ik ben zowel de betreffende bewoners als uw Kamer
erkentelijk voor het aandragen dan wel doorgeleiden van de signalen.
Het antwoord op de vraag of aan deze gevallen recht is gedaan, is complex. Om een goed
onderbouwd antwoord te kunnen geven op de vraag of bewoners recht is gedaan, zal ik een
onafhankelijk oordeel vragen op basis van onderzoek door een externe partij. Dit proces is
inmiddels in gang gezet. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van een steekproef bestaande uit de
doorgeleide signalen en uit de overige aanvragen van bewoners. Het streven is dat de uitkomsten
van het onderzoek in maart 2021 gereed zijn. Vervolgens zal ik uw Kamer informeren over deze
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uitkomsten en over eventuele benodigde vervolgacties. Daarbij wil ik vooropstellen dat ook
bewoners, die geen signaal hebben doorgegeven aan de Kamer, niet buiten de boot vallen en
onderdeel zijn van de scope van eventuele benodigde vervolgacties. Het aandragen van nieuwe
signalen, is dus niet meer nodig.”

Zie hier deze brief: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?
id=2020Z24928&did=2020D52339
 
Advies voor mensen die gebruik hebben gemaakt van de waardedaling van de NAM en nog niet
hebben aangevraagd bij IMG:  Vraag nu niet aan. Een aanvraag wordt toch afgewezen. Wacht op
maart 2021. De waardedalingsregeling kent geen einddatum dus er is geen haast.

Stichting WAG
Veel Groningers zijn aangesloten bij de WAG en worstelen met de vraag of ze moeten doorgaan
met de procedure van de WAG of stoppen en bij het IMG aanvragen?            
Het IMG heeft hier inmiddels een Q&A (Vragen en Antwoorden) pagina aan gewijd, zie:
https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/vragen-bij-de-procedure/vragen-over-
stichting-wag

Degenen die inmiddels een beëindigingsovereenkomst hebben getekend met de Stichting WAG,
of die eenzijdig hebben opgezegd, kunnen nog niet aanvragen bij het IMG. Het IMG is namelijk
niet bevoegd zolang de civiele procedure (de schadestaatprocedure) bij de Rechtbank nog loopt.
Eerst moet ook deze gestopt zijn. 
Voor degenen waarvan de beëindiging bekend is gaat De Haan op 30 december een
zogenaamde ‘akte van vermindering van eis’ indienen bij de Rechtbank. Waarschijnlijk komt dit
half januari bij de Rechtbank ‘op de rol’. Nadat dit vervolgens in de diverse registratiesystemen
verwerkt is, kan de aanvraag bij IMG alsnog door IMG gehonoreerd worden.
 
Commissie Bijzondere Situaties
In de brief over de waardedalingsregeling (zie hierboven) wordt ook het voortbestaan van de
Commissie Bijzondere Situaties na 1 januari 2021 aangekondigd, tot ten minste mei 2022.

Zojuist  verschenen

Gronings Perspectief: Professionals over de versterkingsoperatie
Uitvoerenden schetsen somber beeld van de versterkingsoperatie
Telkens veranderende kaders, complexiteit, slechte communicatie en ontbrekende financiële
garanties. Dit zijn enkele knelpunten die professionals benoemen die werkzaam zijn op
kernposities binnen de versterkingsoperatie.
Bewoners zijn er de dupe van, murw geslagen door het systeem. 
Professionals die weten wat er onder bewoners leeft willen graag meepraten over verbeteringen
in het versterkingsproces, maar krijgen hiervoor weinig ruimte.
 
Complicaties tijdens de operatie
De professionals beschrijven de versterkingsoperatie als een complexe operatie met telkens
veranderende ‘spelregels’, falende communicatie en financiële onzekerheden. Er is niemand
die het complete overzicht lijkt te hebben. Doordat de ‘spelregels’ steeds veranderen kunnen
professionals de besluiten en handelingen vaak niet meer aan bewoners uitleggen.
Katherine Stroebe: “We schrikken van het beeld dat professionals schetsen. Het valt ons op dat
professionals zeggen dat de telkens veranderende beleidskaders een onderdeel zijn van het
probleem. Er zijn vorige maand nieuwe afspraken gemaakt. De beleidsmakers zijn daar
optimistisch over, maar of uitvoerders dat ook zijn moet nog blijken.”

Gevolgen voor bewoners
Professionals schetsen een somber beeld van de impact op bewoners. Bewoners wordt
controle over hun woning en hun toekomst ontnomen. De versterkingsoperatie is een grote
belasting: veel bewoners zijn murw en moe. Hun vertrouwen in instanties is wankel of weg.
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Dorpen en wijken lijden onder de versterking. Katherine Stroebe: “Opvallend is dat veel
professionals zeggen dat de versterking onvermijdelijk tot buurtconflicten leidt. Dat vinden
wij jammer. Er is mogelijk veel winst te behalen als buurtconflicten vermeden kunnen
worden.”

Aldus het laatste onderzoeksrapport van Gronings Perspectief, zie voor het volledige
rapport: http://www.groningsperspectief.nl/professionals-over-de-versterkingsoperatie/

Op de agenda

Oproep Toneelgroep Jan Vos en toneelvoorstelling Gas
De toneelvoorstelling Gas was een groot succes. De tent waarin de voorstellingen gegeven
werden (in Ten Boer en Haren) had echter zijn beperkingen, en is bovendien niet
coronaproof. Toneelgroep Jan Vos is daarom een crowdfundactie gestart om een nieuwe,
grote tent te kunnen bouwen. Zie:
https://www.voordekunst.nl/projecten/11503-help-jan-vos-en-bouw-mee-aan-onze-tent

GBB

GBB vlog
De GBB heeft nieuwsvloggen
Zie: https://www.groninger-bodem-beweging.nl/gbb-videos/
Vlog 5 is de kerstgroet.

GBB lidmaatschap
De GBB is een vereniging. Dat betekent dat het lidmaatschap jaarlijks automatisch wordt
verlengd. Opzeggen kan tot 31 december 2020. De contributie bedraagt slechts € 10 jaarlijks.
Wacht met het betalen van de contributie tot u (per e-mail) een factuur ontvangt. In januari worden
de facturen verstuurd. De GBB heeft meer dan 4.000 leden. Door gebruik te maken van het
factuurnummer is het administratief beter mogelijk de binnengekomen bedragen aan de juiste
leden te koppelen.

Jaaroverzicht  2020 Groninger Bodem Beweging

Op verzoek van GBB behandelt IMG deel oude schades 
Het jaar begint met een succesje voor de GBB (en dus voor bewoners): op ons verzoek heeft de
TCMG, nu het IMG, zich bereid verklaard twee types (oude) schades alsnog te beoordelen.
Het betreft schades aan fundamenten waar de NAM/CVW weigerde naar te kijken en schades in
het zogenaamde buitengebied die de NAM/CVW weigerde te beoordelen.
Goed nieuws dus voor een aantal Groningers. 
 
Een andere regeling voor oude schades, opgetuigd door de provincie en EZK, blijkt een lege huls:
tussen 6 januari en 1 maart 2020 konden woningeigenaren met schades die behoren tot de
zogenaamde 6.000 oude schadegevallen alsnog een vergoeding krijgen voor de meerkosten van
herstel. De GBB stelt in een persbericht dat dit “Heerenakkoord” tussen minister, CdK en NAM
volstrekt onvoldoende is en geen recht doet aan gedupeerden. Duizenden benadeelden krijgen
nog steeds niet waar ze recht op hebben. De GBB meent dat de 6.000 oude schadegevallen
onvoorwaardelijk en kostendekkend vergoed moeten worden. Uiteindelijk biedt de regeling
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soelaas voor welgeteld 80 oude schadegevallen.
 
Werkgroep MKB
Eind 2019, begin 2020 richt de GBB de werkgroep MKB op. De MKB wordt in alle regelingen
genegeerd en wordt niet voldoende geholpen. Bedrijfsschade als gevolg van de
gaswinningsproblematiek wordt niet of onvoldoende vergoed. Het doel van de werkgroep is
informatie te verzamelen om goed te kunnen lobbyen voor de belangen van de MKB in het
aardbevingsgebied. Dit resulteert in een notitie die naar de Tweede Kamer wordt opgestuurd.
Een motie waarin aandacht voor deze notitie wordt gevraagd, wordt aangenomen. Ook wordt de
notitie besproken met de voorzitter van het IMG Kortman.
Helaas moet ver worden geconstateerd dat ook op dit punt de zaak niet opschiet. Binnenkort volgt
een bespreking met BZK en provincie.
 
De GBB gaf drie kranten uit in 2020
In de krant van maart namen we de NPG-gelden onder de loep en naar aanleiding van dat artikel
stelde Sandra Beckerman (SP) Kamervragen aan minister Eric Wiebes over het Nationaal
Programma Groningen (NPG). Onze grootste kritiek is dat de slager zijn eigen vlees keurt;
gemeenten en provincie ontvangen geld, tegelijk zitten zij ook in het NPG-bestuur, en dat bepaalt
waar het geld naartoe gaat. Het is dus een gesloten cirkel. 
 
Benaderen van gemeenteraden over versterkingsplannen
Het versterkingsplan per gemeente werd eind maart/ begin april door de gemeenteraad
beoordeeld. De GBB maakte zich zorgen over de onzorgvuldigheid en onvolledigheid van deze
plannen. Daarom hebben wij in het belang van de gasgedupeerden deze zorgen over de
versterkingsplannen bij alle raadsleden geuit, door middel van een brief. Hierin was een checklist
met een overzicht van onze belangrijkste vragen bijgevoegd. Daarnaast vroegen wij Groningers
video’s te sturen zodat wij deze gebundeld aan de zeven gemeenteraden konden laten zien.
Bewustzijn en debat werden zo goed gevoed. Helaas leidden onze inspanningen er niet toe dat
de plannen niet vastgesteld werden door de gemeenteraden. 
 
#FakkelvoorGroningen 
Op 2 mei vond een beving van 2.5 bij Zijldijk plaats. Door corona is het niet mogelijk om de straat
op te gaan, daarom bedacht de GBB een online actie om een (fakkel)signaal naar Den Haag over
te brengen: “Laat Den Haag weten dat het menens is. Dat ‘gezondheid boven alles’ ook voor
Groningers moet gelden. Dat de beloofde versterking van huizen gewoon doorgaat, los van wat
de nieuwe uitkomsten van het HRA-model of de NPR-norm (zullen) zijn. Dat er voor de Groningse
crisis ook daadkracht en ruimhartigheid geldt. Laat weten dat je solidair bent met Groningen.
Want samen staan we sterk.”
 
Open brief aan Mark Rutte
Ook schreef onze voorzitter Jelle van der Knoop een open brief aan Mark Rutte naar aanleiding
van de aardbeving in Zijldijk. De essentie was de vraag waarom er voor het aanpakken van de
coronacrisis wel snel actie kan worden ondernomen en in een maand tijd miljarden kunnen
worden uitgegeven ter compensatie van bedrijven maar dat het in Groningen nu al acht jaar duurt
en nog niet opschiet. Na een herinnering te hebben gestuurd ontvingen wij in juli een
nietszeggend antwoord. Kort daarop waren er enige (heftige) bevingen. De Groningse
ondergrond morde.
 
We sleepten EZK opnieuw voor de rechter
Twee jaar geleden verzochten we EZK documenten openbaar te maken met informatie over de
aanpak van de versterkingsoperatie (verzoek in het kader van de WOB). Vorig jaar al sleepte we
minister Eric Wiebes voor de rechter. Pas na uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland,
maakte EZK een deel van de stukken openbaar. Omdat de stukken niet volledig waren, zijn we
afgelopen zomer voor de tweede keer in beroep bij de rechter gegaan. 
 
Wandel-, fiets- en autoroute: Scheuren door Groningen 
De GBB vindt het belangrijk om mensen te informeren over de gaswinningsproblematiek in
Groningen. Vaak weet men er het fijne niet van. Daarom bracht de GBB afgelopen zomer drie
routes uit die door het hart van het aardbevingsgebied gaan. De GBB verspreidde meer dan
8.000 routebeschrijvingen bij VVV’s, campings en horecagelegenheden in de provincie. Tijdens
het uitdelen en later in de (social) media werd er enthousiast gereageerd door zowel toeristen als
winkeliers.
 



In beroep tegen gaswinningsbesluit
Op 28 juli dienden wij onze zienswijze in tegen het ontwerp-vaststellingsbesluit 2020-2021.
Wij dienden deze zienswijze in om in december in beroep te kunnen gaan tegen het definitieve
vaststellingsbesluit.
 
Waardedalingsregeling
Voordat de waardedalingsregeling van het IMG werd opgetuigd hebben wij feedback gegeven
hierover. Daar was echter slechts heel beperkt ruimte voor. De GBB vindt niet alles wat nu
bedacht is even rechtvaardig en daarom gaan we verdere stappen ondernemen. We willen een
proefproces starten voor mensen die een grote daling van de WOZ waarde hebben. Voor deze
mensen doet de waardedalingsregeling onvoldoende recht. We zullen ook een proefproces
starten voor mensen die meededen aan de NAM waarderegeling en die niet meer met de IMG
waardedalingsregeling mee mogen doen - althans als minister Eric Wiebes bij dit standpunt blijft.
Volg de nieuwsbrieven van de GBB voor actuele informatie!
 
Brief naar ministers Eric Wiebes en Kasja Ollongren
Samen met het Gasberaad stuurden wij in september een brief met onze zorgen over de nieuwe
wet versterken naar de ministers Wiebes (EZK) en Ollongren (BZK). De GBB en het Gasberaad
zijn bezorgd dat deze wet niet voldoende rekening houdt met bewoners. Door de
schadeafhandeling en het versterkingsproces gescheiden te houden, wordt de bureaucratie en
het ongemak voor bewoners vergroot. De bewoner staat niet centraal.
 
Enquête onder leden over versterking 
In oktober hielden we onder onze 4.000 leden een enquête. Binnen een week hadden bijna 1.000
mensen gereageerd. De antwoorden waren schokkend en staan in schril contrast met de
papieren werkelijkheid van Den Haag. We stuurden de resultaten naar alle Kamerleden en de
twee betrokken ministeries. We maakten er ook een korte film over: https://www.groninger-
bodem-beweging.nl/nieuws/gbb-video-de-stem-van-groningen/
 
Strafzaak tegen de NAM: actie, Kamervragen en juridische stappen
Op 3 november demonstreerde de GBB in Leeuwarden voor het Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden om het Openbaar Ministerie (OM) te bewegen een beslissing te nemen over het wel
of niet dagvaarden van de NAM inzake de strafzaak tegen de NAM. De actie werd opgepikt door
een paar Kamerleden. Er werden Kamervragen over dit onderwerp gesteld aan de ministers
Fred Grapperhaus (minister van Justitie en Veiligheid) en Eric Wiebes (EZK). Daarnaast is de
GBB kort na de actie een strafrechterlijke procedure gestart vanwege ‘fictieve
vervolgingsweigering van het OM’.  
 
Werkgroepen, Klankbordgroep en ALV
Vanwege corona vinden sinds april alle bijeenkomsten via Zoom plaats. Iedere maand vergadert
het bestuur met de Klankbordgroep. Tijdens deze vergaderingen bespreken we de laatste stand
van zaken en ideeën vanuit het bestuur. In oktober vond de ALV plaats. We hadden eerst de hoop
dat we in september bij elkaar konden komen, toen dat niet mogelijk bleek kozen we ervoor om
ook de ALV online te organiseren. 
Daarnaast zijn de volgende werkgroepen actief binnen de GBB:

Team communicatie
Team actie
GBB-krantredactie
Team onder- en bovengrondgrond
MKB werkgroep

 
Voorbereidingen parlementaire enquête 
Al sinds jaar en dag strijdt de GBB voor een parlementaire enquête (PE) naar de gaswinning. In
2019 werd een motie van Tom van der Lee (GroenLinks) aangenomen en zou de parlementaire
enquête er dan toch eindelijk komen. Vanwege mogelijke politieke gevolgen starten de openbare
verhoren na de verkiezingen in 2021. Er is een Tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen
gestart die de PE moet voorbereiden. Begin december heeft de GBB met hen gepraat. De GBB
heeft duidelijk gemaakt welke informatie op tafel moet komen. De PE zal pas starten na de
Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021.
 
Nieuw Twitteraccount @GBBGroningen
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Helaas zijn we dit jaar ons oude Twitteraccount met meer dan 4.000 volgers verloren. Er was op
geen enkele manier in contact te komen met Twitter om de fout te herstellen. Daarom hebben we
nu een nieuw account: @GGBGroningen
 
GBB Nieuwsvlog
Sinds dit najaar brengt de GBB om de week een nieuwsvlog uit. We vlogden al over de strafzaak
tegen de NAM, de actie gericht aan het OM en de waardedalingsregeling. Ook maakten we een
korte film van de open antwoorden uit de enquête. Ga naar onze website voor de nieuwste
video’s. Heb je zelf een vraag of wil je je verhaal kwijt? Mail dan naar: nieuws@groninger-bodem-
beweging.nl
 
De GBB zit geregeld als adviseur aan tafel bij alle betrokken partijen
Het jaar door vinden er allerlei bilaterale gesprekken plaats tussen GBB en: de ministeries van
Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), de
Nationaal Coördinator Groningen (NCG), de TCMG, later het Instituut Mijnbouwschade Groningen
(IMG), het ACVG, het SodM en het regionale Versnellingsteam versterking en af en toe met de
lokale bestuurders. De rol van de GBB is die van adviseur waarbij ze de belangen van
gedupeerden behartigt. De gesprekken dienen ook om informatie over de gang van zaken op te
halen. Zonder dit kan de GBB haar rol van adviseur niet waarmaken. De GBB heeft geen
bestuursverantwoordelijkheid. 
 
De GBB is vaak ontevreden over hoe er met haar adviezen rekening wordt gehouden. Soms
haakt de GBB af als ze haar adviseursrol niet goed kan invullen, bijvoorbeeld doordat alles al
vooraf in kannen en kruiken is. Dat was onder ander het geval bij het Bestuurlijk Overleg
Groningen (BOG) op 23 januari 2020. Dit is een overleg tussen bestuurders van de regio en de
twee betrokken ministeries EZK en BZK, met GBB en Gasberaad als adviseur.
 
De GBB haakte ook af bij het zogenaamde bestuursakkoord van november dit jaar. In de zomer
werd de GBB nog als adviseur meegenomen in de onderhandelingen tussen het Rijk en de regio.
Helaas lieten de regionale bestuurders gaandeweg de onderhandelingen GBB en Gasberaad
vallen als een baksteen en gingen hun eigen weg. De bestuurders lijken meer gefocust op hun
bestuurlijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden dan op de belangen van de inwoners.
Helaas bleek ook hier dat met de adviezen van de GBB niet veel is gedaan door EZK, BZK en
met name niet door de regiobestuurders. In zijn algemeenheid vindt de GBB dat er te vroeg op
veiligheid wordt geanticipeerd en te weinig wordt gedaan om het woningbestand goed achter te
laten. 

Wij wensen iedereen fijne en veilige feestdagen en bovenal een gezond 2021!

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

Leden kunnen ook telefonisch contact opnemen:

https://www.facebook.com/Groninger-Bodem-Beweging-329245567166929/
https://twitter.com/gronbb
http://www.groninger-bodem-beweging.nl/
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=260405#Contact%20GBB
mailto:contact@groninger-bodem-beweging.nl


Drop Content Blocks Here

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,

d’Olle Bank, Molenweg 58a, 9919 JA Loppersum, welkom@stutensteun.nl, 050 211 2044.
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