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Geachte mevrouw,
De minister van Economische Zaken heeft u met de brief van 13 april (DGBI-DR / 17050118)
geïnformeerd over de nieuwe procedure voor afhandeling schades als gevolg van gaswinning
in Groningen. Hierop reageren wij.
Dit nieuwe schadeprotocol treedt in werking op 1 juli 2017.
Kenmerken van dit nieuwe schadeprotocol zijn onder meer:
 De minister van Economische Zaken stelt zelf – als financieel belanghebbende partij – de
schade vast, middels een door de minister aan te wijzen OCS, Onafhankelijke Commissie
Schadeafhandeling
 De schadevaststelling geschiedt niet langer door experts ter plaatse, maar met een
“verbeterde” methode, voortbordurend op de proef buitengebied – deze proef
buitengebied had als uitkomst dat van 33.048 beoordeelde schades er exact 0 (nihil)
gerelateerd werden aan de gaswinning
 De inwoners krijgen niet meer de mogelijkheid aangeboden van een contra-expertise of
second opinion
 De inwoners krijgen niet meer de mogelijkheid aangeboden hun zaak kosteloos voor te
leggen aan de Arbiter Bodembeweging
 De in de wet verankerde verplichting om de integrale schade (artikel 6:177 BW en 6:162
BW) te vergoeden wordt voor kleinere schades vervangen door een voucher-systeem
waarmee aangeboden wordt (uitsluitend de materiële) schade te herstellen.

Dit is een grote verslechtering van de positie van de inwoners van Groningen.
Dit is eenzijdig door de minister van Economische Zaken vastgesteld.
Overleg met de maatschappelijke stuurgroep, waarvan de Groninger Bodem Beweging en
het Groninger Gasberaad de deelnemers zijn, heeft niet plaatsgevonden.
Een geagendeerde bijeenkomst op 21 april, waarin de maatschappelijke stuurgroep met de
NCG zou overleggen om tot gezamenlijk gedragen uitgangspunten te komen voor het
nieuwe schadeprotocol, is hiermee zinloos geworden.
Met de brief gaat de minister van Economische Zaken lijnrecht in tegen de adviezen van de
Onderzoeksraad voor de Veiligheid, uw Kamer aangeboden op 31 maart, en tegen de
adviezen van de Nationale Ombudsman, uitgebracht op 5 april.
Inmiddels zijn bijna 5 jaar verstreken sedert de beving van Huizinge, 16 augustus 2012. Beide
instituties constateren dat de rijksoverheid grote steken heeft laten vallen, en dat het
vertrouwen in Groningen jaarlijks daalt. De Nationale Ombudsman schrijft “De gevolgen van
de aardbevingen hebben grote impact op het dagelijks leven. Mensen ervaren de regie over
hun eigen leven kwijt te zijn.” en “Burgers rekenen op een betrouwbare overheid. Veel
Groningers hebben het vertrouwen in de overheid verloren.”
De inwoners van Groningen lijden onder de aardbevingen, lijden onder de continue
beschadigingen van hun huizen, het levensgevaar waarin ze verkeren, en de onzekerheden
en overlast door de versteviging van hun huizen. Ze zijn moe van het gesteggel over elke
schade, en uitgeput van het voortdurend moeten vechten voor hun recht.
De brief van de minister van Economische Zaken draagt niet bij aan herstel van vertrouwen.
Integendeel.

Met vriendelijke groeten,

w.g. bestuur Groninger Bodem Beweging,
w.g. Groninger Gasberaad
deelnemers maatschappelijke stuurgroep

Persbericht GBB, 15 april 2017

Minister Kamp vernietigt laatste restje vertrouwen in overheid en NCG!
Minister Kamp gebruikt een MOAB (Mother of all Bombs; Amerika’s grootste bom) aanpak om
succesvol in Groningen het laatste restje vertrouwen in de overheid en de Nationaal Coördinator
Groningen (NCG), dhr. Alders, te vernietigen.
De brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer over hoe het geregeld gaat worden in het
gaswinningsgebied met de afhandeling van schades maakt een bloedig einde aan elk geloofwaardig
overleg over een ander schadeprotocol met de NCG.
Zie voor brief: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?
id=2017Z05052&did=2017D10451 of bijlage.
Het niet werkende Witteveen+Bos schadeafhandelingsproces, gehanteerd in Emmen en in het
buitengebied van het Groninger gasveld waar het niet in staat was om ook maar één (1)
gaswinningsschade te herkennen, wordt gepoogd eenzijdig op te leggen in Groningen. Dit protocol
werd eerder in opdracht van de NAM gehanteerd. De NAM bepaalt dus middels haar vazal, minister
Kamp, alsnog hoe in Groningen de schade wordt afgehandeld. Chapeau! En geframed wordt dat de
GBB, als lid van de Maatschappelijke Stuurgroep bij het experiment met Witteveen en Bos betrokken
was. Het tegendeel is het geval!
Contra expertise is straks niet meer mogelijk, de juridische arbiters verdwijnen, een
‘onafhankelijke’commissie schade wordt ingesteld door Economische Zaken (EZ). Opmerkelijk deze
rol van EZ, aangezien EZ als deel van de overheid mede schuldig is aan datgene wat in Groningen
gebeurt. De slager (NAM) die zijn eigen vlees keurt, wordt daarmee vervangen door de mede
vennoot van de slager. Hoezo onafhankelijk?
De NCG had met de Maatschappelijke-en Bestuurlijke Stuurgroep afgesproken om een traject in te
gaan om te leren van de fouten uit het verleden en nu wel een goed schadeprotocol te maken. De
brief van minister Kamp maakt daar een einde aan voordat het daadwerkelijk is begonnen.
Conclusie
De Groninger Bodem Beweging trekt zicht terug uit het ‘overleg’ over een nieuw
schadeafhandelingsprotocol, tenzij publiekelijk geloofwaardig wordt aangetoond dat er wel sprake
zal zijn van een open proces om te komen tot een nieuw schadeprotocol. En geen enkel eindpunt al
vast staat.
De GBB blijft wel in de Maatschappelijke Stuurgroep. De NCG heeft er immers recht op om steeds
weer geconfronteerd te worden met de gevolgen van het beleid in het gaswinningsgebied.
Het bestuur GBB

