
Definitief standpunt van de GBB over de koers na overleg met de klankbordgroep.1 
 
Strategische koers GBB 
 
In de afgelopen jaren heeft het bestuur veel geïnvesteerd in het overleg met alle betrokken 
partijen aan de Dialoogtafel. Hoewel het altijd beter had gekund, kunnen we al met al 
tevreden zijn met het resultaat. Corine en Lambert hebben een voortrekkersrol vervult in het 
overleg en hebben meerdere resultaten geboekt. 
De situatie is met de komst van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders 
wezenlijk veranderd. De dominante rol van de NCG en de uitdunning van de Dialoogtafel, 
immers lokale bestuurders, NAM en EZ vertrekken, zullen de rol van de tafel beperken.  
Binnenkort verdwijnt de Dialoogtafel oude stijl. In de nieuwe verhoudingen lijkt een -
aangepaste- Dialoogtafel een adviesorgaan te worden om net als in de huidige situatie 
draagvlak te creëren voor het beleid van minister Kamp. Daar is het bestuur mordicus op 
tegen. De Dialoogtafel behoort een krachtige onafhankelijke positie te hebben met voldoende 
invloed op het beleid en niet te functioneren ter legitimering van het gaswinningsbeleid.  
 
Het bestuur heeft er daarom voor gekozen om pas op de plaats te maken en niet op voorhand 
toe te zeggen deel te nemen aan een Dialoogtafel nieuwe stijl. In plaats daarvan kiest de GBB 
er vooralsnog voor om zelfstandig in directe onderhandeling te gaan met de Nationaal 
Coördinator Groningen. Hierover is reeds met Alders overleg gevoerd en deze is bereid 
separaat met de GBB in gesprek te gaan over de standpunten van de GBB. De GBB zal in dit 
overleg de positie innemen van een soort vakbond die de belangen van haar leden behartigt. 
Alders heeft toegezegd dat de GBB alle informatie krijgt die nodig is om mee te denken over 
het herstel- en verstevigingsproces. 
Vervolgens kijken we kritisch naar de komende ontwikkelingen. Ontstaat er alsnog een 
maatschappelijk overlegorgaan van de NCG met een taakstelling en voldoende bevoegdheden 
waar de GBB zich in kan vinden, dan zal het bestuur opnieuw overwegen deel te nemen. Een 
besluit hiertoe zal zij, net als de eerste keer, ter bekrachtiging voorleggen aan de leden. 
 
De GBB is altijd bereid tot overleg. Zij is bereid haar deskundigheid in te zetten waar dat 
maar vereist is. Het gaat er dan om dat de ervaring, problemen en het perspectief van 
bewoners met schade op alle plekken waar dat van belang is, wordt ingebracht.  
Het bestuur zal daarnaast meer energie steken in de GBB als beweging. Bewoners moeten 
meer betrokken en geactiveerd worden, bijvoorbeeld door middel van 
voorlichtingsbijeenkomsten, vormen van actie, ledenwerving en promotieactiviteiten. De 
overheid en de Tweede Kamer moeten de druk waar de bewoners momenteel onder gebukt 
gaan indringender ervaren. De GBB zal ook nadenken over meer dienstverlening aan leden, 
zoals ondersteuning bij schadeprocedures. 
Om alle doelen te kunnen bereiken is meer menskracht nodig. Het GBB bestuur zal daarom 
werken aan het inzetten van meer vrijwilligers. Over de precieze structuur wordt nog 
nagedacht. De GBB kent veel deskundige leden die bereid zijn zich als vrijwilliger in te 
zetten. 
Tenslotte zal de GBB zwaarder inzetten op juridische procedures. Op dit moment worden hier 
voorbereidingen voor getroffen. 
 
Het bestuur van de GBB 

                                                
1 De op de algemene ledenvergadering uitgesproken tekst is  naar aanleiding van de vele reacties en 
uiteenlopende  interpretaties die er aan gegeven zijn door het GBB bestuur  op onderdelen geredigeerd. 


