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Geachte voorzitter, raadsleden, aanwezigen,

Dank dat ik hier namens de bijna 4000 leden van de GBB mag staan.
Uit de stukken heb ik begrepen dat de gemeenten en de provincie in hun advies aan de 
minister duidelijk op één lijn zitten in de afwijzing van het gaswinningsvoorstel. 
Namens de GBB heb ik daar weinig aan toe te voegen.
Overal waar dat kon hebben we laten horen:
Groningen  verliest, als de NAM zó blijft winnen.

En de norm moet zijn: veiligheid voor iedereen. En dat is nog steeds niet het uitgangspunt van
dit winningsplan.

Die veiligheid is ons beloofd, vanaf het begin.
Net als ruimhartige vergoeding van schade. 

Voor zover nog niet bekend, is de afgelopen weken steeds duidelijker geworden wat de 
normen van de NAM en de minister zijn: doorgaan met gaswinning op hun niveau, ook al 
gaat de provincie eraan ten onder. 
Ik zet een aantal punten op een rijtje die op zich voldoende argumenten leveren om te stoppen
met de gaswinning dan wel deze drastisch te minderen:
Gezegd wordt:
Vermindering van de gaswinning heeft geen effect op de aardbevingen.
We zien:
Voorlopige mindering van gaswinning onder Loppersum leidt tot voorlopige vermindering 
van bevingen onder Loppersum, maar tot vermeerdering van winning en bevingen aan de 
randen; bijvoorbeeld nabij de stad Groningen en de industrie van Delfzijl en Eemshaven.
Gezegd wordt:
De veiligheid staat voorop: 
We zien: 
Verstevigingsoperaties die straks weer tot verhoogde winning moeten leiden en 
schijnveiligheid opleveren; 
We zien tevens: heimelijke verandering van clusternamen in Clusters Noord en Centraal om 
te verhullen dat onder meer bij Bierum de productie met bijna 40% is verhoogd!

Wat zien we:
Aardbeving bij Huizinge met een aangedane minister en NAM-medewerkers, gevolgd door 
drastische verhoging van de gaswinning tot 54 miljard in 2013 met een grootscheeps  
onderzoeksprogramma als excuus;

En wat horen we in de jaren daarna: 
“Deze minister heeft de gaswinning tot bijna de helft teruggebracht!” Van die verhoging rept 
hij niet meer.

Wat zegt SODM: bij winning van 12 miljard is de veiligheid beter gegarandeerd;
Wat zien we: een opzij geschoven directeur en 27 + 3 miljard gaswinning op last van de 
bestuursrechter.



We horen:
Ruimhartige vergoeding van schade
We zien: 
Langzamerhand wordt alles benoemd als C schade, getuige ook uitspraken van een CVW-
taxateur; 
We zien ook dat hertaxaties leiden tot dreigbrieven van een advocatenkantoor aan het adres 
van mensen die gewetensvol hertaxaties uitvoeren: “als u nog weer veranderingen van C 
naar A of B schade adviseert op oneigenlijke gronden, dan mag u geen hertaxaties meer 
uitvoeren.”
Wat horen we:
Wíj beslissen, niet de Shell.
Wat zien we: 
Shell bepaalt het budget van NCG en NAM en Shell-juristen bepalen de regels en de marges 
Wat horen we:
De complexe gevallen zijn op 3 na opgelost en het CVW krijgt van z’n klanten een 7,1.
Wat zien we:
Er zijn nog zo’n 1500 mensen die soms al jarenlang strijd moeten voeren om hun 
gerechtvaardigde claims ingewilligd te krijgen. Hen is niet gevraagd om het CVW een cijfer 
te geven.
Wat zien we:
Mensen die willen of moeten vertrekken, maar dat niet kunnen.
Wat krijgen ze te horen:
Na vier jaar is er eindelijk een zeer beperkte loterij in de vorm van een pilot-opkoopregeling.
Wat krijgen mensen die moeten vertrekken te horen: 
“U bevordert de krimp.”
MdV:
Wie bevordert hier eigenlijk de krimp? 

Aan de ene kant zien we mensen die steeds dieper in de put raken.
Aan de andere kant zien we dat er wordt gestrooid met miljoenen om ons zoet te houden, dat 
er kennelijk miljoenen aardgasbaten méér worden besteed aan advocaten, ingenieursbureaus, 
PR-offensieven, tussenpersonen, bureaucratie, taxaties, hertaxaties, dan aan daadwerkelijk 
herstel en versteviging. 
Goed voor de werkgelegenheid, dat wel.

Aan de ene kant zien we Stichtingen en particulieren die waken over ons cultureel 
erfgoed, daarin miljoenen hebben geïnvesteerd;
Aan de andere kant zien we woordvoerders van de NAM die ons in staccato achterstallig 
onderhoud verwijten.

MdV
De GBB is al die hypocrisie meer dan zat.
De gevolgen van de gaswinning gaan ons normbesef ver te boven. 
Het is immers niet (!) normaal wat hier gebeurt en is gebeurd en nog zal gebeuren. 

Hoeveel schade dulden wij nog aan onze provincie en aan onze gemeente? 
Wij begrijpen dat dit alles gelukkig ook uw normbesef te boven gaat.
Van u vragen wij dan ook dat u alle beschikbare instrumenten aanwendt om de handhaving 
van uw eigen normen - en die van uw bevolking - veilig te stellen. 



Wij vragen u om, n.a.v. dit Winningsplan, minister Kamp te adviseren om:
de NAM/Shell alle maatregelen te laten nemen die gericht zijn op het voorkomen (!) (en 
herstellen) van verdere schade aan onze huizen, monumentale panden, bedrijven en 
industrieën, door bodembeweging veroorzaakt. (Daarmee is automatisch onze veiligheid 
gewaarborgd.) 

Daarom adviseren wij u om te eisen:
1. Een heldere en eenduidige beschrijving van de maatregelen die worden genomen om 

bodembeweging te voorkomen; 
2. Een heldere en eenduidige beschrijving van de maatregelen die worden genomen om 

schade door bodembeweging te voorkomen;
3. Een volstrekt onafhankelijk opererend SodM los van EZ; 
4. De gaswinning planmatig op de korte termijn terug naar 12 miljard of minder.

Dank voor uw aandacht


