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Jaarverslag van de vereniging Groninger Bodem Beweging (GBB)
van de periode 28 april 2011 tot 15 mei 2012.
1. Huidige samenstelling van het bestuur
Jelle van der Knoop (voorzitter), Hilda Groeneveld (secretaris), Koos de Vries
(penningmeester), Marjan Datema, Roelof Hupkes
Expert/adviseur: Jan Veenstra
Zich beschikbaar stellend voor bestuur: Bettie van Veen uit Garsthuizen
Aftredend: Marjan Datema en Roelof Hupkes (wegens te drukke werkomstandigheden)
2. Ledenaantal
Sinds de ledenvergadering op 28 april 2011 hebben zich 74 nieuwe leden aangemeld. Het
totaal aantal leden bedraagt nu 223. We hebben ook stichtingen en verenigingen als lid, deze
vormen een sterke achterban.
3. Bestuurlijke activiteiten
Voor het bestuur is het weer een druk bezet jaar geweest. Er is veel vergaderd, onderzocht,
gelezen, gediscussieerd, geschreven, naar buiten gebracht en successen geboekt.
3.1

Vergaderingen
Sinds 28 april 2011 heeft het bestuur zestien keer een bestuursvergadering gehad.
Met de Stuurgroep is twee keer vergaderd. Met de Provincie en de gemeente
Loppersum over de presentatie van het eindrapport “Gebouwschade Loppersum, deel
1” is ook twee keer een overleg geweest naast een overleg met de Com. Bodemdaling,
de Vey Mesdagh en burgemeester Rodenboog over een betere schadeafhandeling en
het vormen van een loket.

3.2

Contacten
Er zijn contacten gelegd met de stichting Laag-Frequent-geluid en met een
vertegenwoordiger van Borgercompagnie, een plaats waar mensen last hebben van de
zoutwinning. Ook zijn er briefwisselingen met Gasalarm2 uit Bergen (NH).

3.3

Ledenwerving
Onze prioriteit lag vooral bij het werven van leden. Bovendien zijn we actief bezig met
voorlichting aan dorpsbelangenverenigingen, politieke partijen en
“zuster”organisaties”, kortom, aan iedereen die geïnteresseerd is in onze doelen en/of
erachter staat.

3.4

Voorlichting
We hebben onze doelen uiteengezet tijdens een voorlichtingsavond voor de liberale
Sociëteit. In Loppersum hebben we op 3 april jl. de leden van de
dorpsbelangenvereniging geïnformeerd.
Op 7 mei hebben we tijdens een commissievergadering de raad geïnformeerd over
onze werkzaamheden. We gaven daar een presentatie van de problematiek rond de
aardgaswinning en onze plannen, doelen en vorderingen. Naar aanleiding van deze
avond is op 21 mei jl. een motie verzonden naar alle gemeenten in de provincie
Groningen en de Provincie.
Ook hebben we de dorpsbelangenverenigingen/stichtingen uit de gemeente Loppersum
benaderd met de vraag om voorlichting te mogen geven.

Kamer van Koophandel: 01166106

Rabobank: 153165065

2

Naar aanleiding van de presentatie van het eindrapport “Gebouwschade Loppersum”
zijn er diverse interviews geweest met o.a. het Dagblad van het Noorden en RTVNoord.
Jelle van der Knoop heeft via Twitter al veel volgers en plaatste het nieuws over
bevingen en overige mijnbouwactiviteiten op onze website.
We blijven hopen op minstens 1000 leden.
3.5

Inventarisatie schade
In Westeremden en Wirdum zijn kleine enquêtes gehouden. Het ligt in de bedoeling
deze ook in grotere dorpen te organiseren. Wat opviel was dat veel bewoners geen
claim indienden, ook al bestond een vermoeden/zekerheid van schade als gevolg van
gaswinning.

3.6

Overleg Provincie en Stuurgroep
Met de Provincie waren en zijn we in overleg voor een loket voor alle zaken die schade
door gaswinning betreffen. Er zijn nu beloftes gedaan omtrent de vorming van één
loket. De waterschappen en de Provincie zullen hierin een rol spelen. De NAM doet niet
rechtstreeks mee, omdat ze onafhankelijk moet blijven. Tevens zijn we in gesprek
over de procedure van de schadeloosstelling: over de hoogte ervan en welke
voorwaarden er te stellen zijn. Het volgende gesprek met de Provincie is vastgesteld
op 28 juni a.s. We zijn burgemeester Rodenboog zeer erkentelijk voor zijn inzet.
Een laatste overleg met de Stuurgroep zal ook gaan over de schadeprocedure. De
Stuurgroep bestaat uit: vertegenwoordigers van de Commissie Bodemdaling, de TCBB,
het KNMI, de provincie, burgemeester Rodenboog, het Waterschap Noorderzijlvest en
onderzoekers van TNO/Deltares.

3.7

Vorderingen
Er zijn vorderingen gemaakt op het gebied van de schadeafhandeling: de bewoner
mag door een eigen gekozen aannemer een offerte laten maken en met de taxateur
overleggen. De NAM heeft toegezegd dat er met meer coulance richting gedupeerde
zal worden gehandeld.
Ook een punt van onderhandelen is: bij twijfel zou de gedupeerde het voordeel van de
twijfel moeten krijgen. De methode van onderzoek naar schade is getoetst en
uitgebreid, ook daarover zijn nog gesprekken gaande, evenals over de hoogte van een
vergoeding, het verschil tussen cosmetische en structurele schade en de staat van de
woning van voor de gaswinning.
Daarnaast zijn we bezig met vragen aan de overheid waar welke
verantwoordelijkheden liggen, vooral op het gebied van de gevolgen door bodemdaling
door gaswinning.

3.8

Presentatie eindrapport Deltares
Tijdens de presentatie van het rapport “Gebouwschade Loppersum” op 27 oktober
2011 door de Vey Mesdagh mochten we helaas niet het woord voeren. Ons
commentaar is naar alle leden gezonden. We zijn zeker blij dat het rapport er
gekomen is, maar toch niet helemaal tevreden zowel met het rapport als met de lange
duur.
Uit het rapport bleek dat er nog veel onzekerheden zijn, bijvoorbeeld voor wat betreft
het aantal bevingen, de maximale beving (3.9?), over de verwachte schade, de
cumulatieve effecten, de naijl-effecten en omtrent de werkelijke kracht van de
bevingen aan de oppervlakte.

3.9

Structuurvisie
Het Rijk stelt een Structuurvisie Ondergrond van de ministeries van Infrastructuur en
Milieu en Economische zaken, en Landbouw & Innovatie op. We hebben een zienswijze
ingediend op het voornemen tot het opstellen van deze Structuurvisie. Onze zienswijze
is te vinden op onze website www.groninger-bodem-beweging.nl.
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Dit is nodig omdat we, wanneer dit zouden nalaten, geen aanspraak meer kunnen
doen op of rechten kunnen ontlenen aan eenmaal genomen besluiten in de
Structuurvisie.
3.9.1

Ledenservice
Het bestuur heeft een aantal bewoners geadviseerd bij het vinden van de juiste
afhandeling van schade door de gaswinning. Ook via de website, die binnenkort wordt
bijgesteld, informeren we iedereen over procedures en allerlei onderzoeken, naast het
verwijzen via links zoals naar het KNMI, de TCBB (de laatste hoop bij een geschil met
de taxateurs).

4. Doelstellingen GBB
In januari van dit jaar heeft het Bestuur lang gediscussieerd over de te volgen doelen
in het lopende jaar. Enkele conclusies waren:
1. De doelstellingen zoals vermeld op de website zijn nog steeds actueel. De
belangrijkste is het verkrijgen van een rechtvaardige
schadevergoedingsregeling op basis van reële herstelkosten en niet alleen
cosmetische schadeherstel.
2. Daarnaast is nog veel onderzoek nodig, zoals o.a. aanbevolen in het rapport
Gebouwschade. Veel is nog onzeker: de kracht van de te verwachten bevingen,
de gevolgen op de lange termijn,
3. De belangrijkste functionele doelen zijn:
• Publiciteit
• Vergroting van het ledenaantal
• Kennisvergaring
• Lobbyen en externe contacten

Oproep
Uit dit jaarverslag blijkt dat er veel te doen staat. Teveel soms voor een klein bestuur dat
ook deels bestaat uit mensen met een volledige baan. We zoeken daarom kandidaten die
in het bestuur zitting willen nemen dan wel mee willen doen met het uitvoeren van de
taken, o.a. een penningmeester. Ook zoekt het bestuur mensen die aan een werkgroep
onderzoek willen deelnemen. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het
secretariaat.

Middelstum, 22 mei 2012
H. Groeneveld, secretaris GBB
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