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Voorwoord  
Van de voorzitter 

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de Algemene Ledenvergadering, op 24 juni, in Loppersum.  

In deze nieuwsbrief is de agenda opgenomen, met bijbehorende stukken. Na het huishoudelijk 

gedeelte van de vergadering is in het tweede deel van de avond Hans Alders aanwezig. Hans Alders is 

per 1 juni benoemd tot Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met bijbehorend meerjarig 

activiteitenplan “Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen”.  

 

Agenda ALV 
De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in Waardevol Leven, Badweg 22, Loppersum. 

Aanvang vergaderdeel is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 

 

19.30 – 20.00  inloop 

20.00 – 20.45  ALV 

   1. Opening 

 `  2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen 

4. Verslagen ALV 5 maart 2014 en ALV 29 oktober 2014 

 5. Jaarverslag 2014 

 6. Jaarrekening 2014 

 7. Verkiezing kascommissie 

 8. Vooruitblik 

9. Rondvraag 

 10. Sluiting 

20.45 – 21.15  pauze 

21.15 – 22.00  Hans Alders 

22.00 – 22.15  dagsluiting 

22.15 – 22.45  nazit 

 

Verslag ALV 5 maart 2014 
Datum: 5 maart 2014  

Plaats: Vita Nova, Heerestraat 39, 9991BE te Middelstum 

Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Mededeling: Bestuurswisseling: 
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a) Vertrek Jeanette Schoorl 

b) Vertrek Albert Wijbrands 

Beiden worden hartelijk bedankt voor hun inzet voor de GBB. 

c) Nieuw bestuurslid: Derwin Schorren 

Derwin  wordt onder applaus geïnstalleerd en zal zijn werkzaamheden voor o.a. de werkgroep GEO 

voortzetten. 

 

4. Notulen ALV  d.d. 4 juli 2013  

De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

5. Financieel jaarverslag ( DB) en verslag Kascommissie (Oldenhof en van Dam) 

Corine Jansen licht in het kort toe dat de penningmeesterwerkzaamheden vanaf de zomer door het DB 

worden uitgevoerd i.v.m. de persoonlijke situatie van de penningmeester. 

Lies Oldenhof doet verslag van de controle door de kascommissie. Ze zijn erg tevreden over de grote 

vooruitgang in de financiële ledenadministratie, de bankgegevens bleken na controle in orde en de 

vereniging heeft meer baten dan lasten.  

De vergadering verleent hierna decharge aan het bestuur. 

 

6. Jaarverslag door de secretaris  

Daniëlla Blanken leest een kort schriftelijk verslag van het afgelopen jaar voor en daarna wordt het 

jaarverslag in beeld en geluid afgespeeld. 

 

7. Stand van zaken in de verschillende werkgroepen: 

a) Veiligheid Roelf Torringa geeft uitleg over  

b) GEO (Gaswinning, Effecten op Omgeving): ondergrond en bouw 

c) Administratie 

d)Juridisch (uitleg Jewan de Goede) 

e) PR 

 

8. Dialoogtafel: uitslag ledenraadpleging en resultaat onderhandeling met de heren Wallage en 

Kamminga over de gestelde voorwaarden. 

 

9. Gasombudsfunctie (toelichting door Leendert Klaassen)  

 

10. Rondvraag 

Vragen over individuele situaties graag via mail of tijdens kantooruren. 

 

Gevolgd door Informeel gedeelte m.m.v. Bigband New Mean Swing  
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Verslag ALV 25 juni 2014 
Dit verslag is al goedgekeurd op de ALV van 29 oktober 2014. 

 

Verslag ALV 29 oktober 2014 
Dit uitgebreide verslag is opgenomen in de GBB nieuwsbrief van 21 november 2014 (Nieuwsbrief 16). 

 

 

Jaarverslag 2014 

 

1. Inleiding 
 

2014 is wederom een bewogen jaar voor de GBB, letterlijk en figuurlijk. Het is het jaar van de acties 

voor en na de komst van minister Kamp op 17 januari om zijn voorlopig besluit kenbaar te maken. De 

tractorblokkade van Loppersum op 17 januari, de aankondiging door Kamp van de 'compensatie' wat in 

werkelijkheid grotendeels geld voor schadevergoeding en versteviging is. Het Akkoord met de 

bestuurders in het Noorden dat leidt tot de komst van Dialoogtafel. Het voorlopige gasbesluit van Kamp 

in maart en de door de GBB en anderen daartegen ingediende zienswijze.  

De GBB heeft onder andere veel geïnvesteerd in de Dialoogtafel, zij het met wisselend succes. Het 

overlegmodel moest een kans worden gegeven. 

Niettemin zijn de grote uitdagingen onveranderd gebleven: minimaliseren van de gaswinning, een 

volledige en rechtvaardige schadevergoedingsregeling, een rechtvaardige compensatie voor 

waardedaling, een uitkoopregeling en voldoende compensatie voor de regio. 

 
2. Organisatie 
 

Ledenaantal 

Begin 2014 zijn er 1.494 leden en eind 2014 staat de teller op 2.439. Gedurende het jaar komen er 994 

nieuwe aanmeldingen binnen, en zijn er 49 opzeggingen.  

 

Bestuur 

In de loop van 2014 vinden er mutaties in het bestuur plaats. Jeanette Schoorl, Albert Wijbrands en 

Daniëlla Blanken vertrekken, Derwin Schorren, Dick Kleijer en Albert Hebels treden toe.  

Dick wordt secretaris, Albert penningmeester.  

Derwin wordt de trekker van de Geogroep, een groep van leden die deskundig zijn op het gebied van 

bodembeweging en bouwkunde. Het bestuur vergadert in de eerste helft van 2014 eens in de twee 

weken, in de tweede helft elke week. 
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Ultimo 2014 bestaat het bestuur uit Corine Jansen (voorzitter), Jelle van der Knoop (vice-voorzitter), 

Dick Kleijer (secretaris), Albert Hebels (penningmeester), Lambert de Bont, Roelf Torringa en Derwin 

Schorren. 

 

Dialoogtafel 

In april 2014 treedt de GBB toe tot de Dialoogtafel, na een ledenraadpleging. De GBB krijgt 2 zetels in 

het gezelschap van 15 deelnemers, welke worden bezet door Corine Jansen en Lambert de Bont. De 

tafel wordt geleid door Wallage en Kamminga. De tafel vergadert 1 keer per maand. Er zijn meerdere 

werkgroepen opgericht. Binnen alle werkgroepen vervullen Corine en Lambert een leidende rol. 

 

Klankbordgroep 

Voor meer wederzijdse feeling met en vanuit de opvattingen van de achterban is de Klankbordgroep 

opgericht. Hierin nemen 17 leden plaats, die zich hiervoor zelf hebben aangemeld. Voorafgaand aan de 

vergaderingen van de Dialoogtafel wordt de Klankbordgroep gepolst over alle belangrijke 

agendapunten, en brengt ze haar eigen items in. 

 

Leden-voor-leden-bijeenkomsten 

Op Leden-voor-leden-bijeenkomsten kunnen leden ervaringen uitwisselen over bijvoorbeeld hun 

schadeafhandeling en de problemen die ze daarbij ondervinden. Er kunnen ook vragen aan het bestuur 

worden gesteld. Soms is er een spreker over een bepaald thema. In 2014 zijn er ongeveer 

10 bijeenkomsten georganiseerd met een gemiddelde opkomst van ruim 30 personen. 

 
Ledenadministratie 

In 2014 is de ledenadministratie opnieuw opgezet. Het toenemende ledenaantal maakt dat 

noodzakelijk. Hiervoor is nieuwe computersoftware aangeschaft. 

 

Besloten Facebookpagina 

Van deze facebookpagina wordt door leden steeds meer gebruik gemaakt. Er worden ervaringen en 

kennis uitgewisseld en er worden afspraken over acties gemaakt. 

 

Ledenvergaderingen 

Er zijn in 2014 twee reguliere ledenvergaderingen gehouden: op 5 maart en op 29 oktober, met een 

opkomst van ongeveer 200 leden. Op 25 juni is er een speciale ledenvergadering, slechts voor de 

aanstelling van twee nieuwe bestuursleden.  

 

Nieuwsbrieven  

In de loop van 2014 zijn er zo’n 12 nieuwsbrieven naar de leden verstuurd. 
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Website 

De GBB beheert een website waardoor bezoekers kunnen worden geïnformeerd over alle doelen en 

activiteiten van de GBB. Middels nieuwsitems en twitter worden actuele ontwikkelingen gemeld en 

toegelicht. Op de website is tevens het bevingsportaal te vinden. Hierop zijn veel antwoorden te 

vinden op vragen over de aardbevingen. Het bevingsportaal wordt beheerd door Wim Blanken. 

 

Medewerker 

Vanaf 8 december 2014 is Brenda Harsveld voor 16 uur per week werkzaam voor de GBB als 

medewerker communicatie en beleid. 

 

Vrijwilligers 

De GBB is een vrijwilligersorganisatie. De organisatie wordt gedragen door de inzet van velen. 

 

Vragen van leden 

Ook in 2014 zijn er vele vragen van leden beantwoord; telefonisch dan wel per e-mail. Ook zijn er twee 

dagdelen per week waarop mensen met hun vragen op het GBB kantoor kunnen komen. De meeste 

vragen gaan over de schadeafhandeling door de NAM. 

 

3. Activiteiten 

 

De activiteiten in 2014 kunnen we ruwweg indelen in een aantal categorieën. We lichten elke 

categorie kort toe. 

 

Acties en promotie 

In januari is een viertal manifestaties georganiseerd rond het gasbesluit van Kamp: Doodstil, Stedum, 

Eenum en Middelstum. 

Verder zijn er meerdere flyeracties gehouden, waaronder drie zaterdagen flyeren op de Vismarkt in 

Groningen door vrijwilligers. Dan was er ook de actie WOZ bezwaar in samenwerking met 

advocatenkantoor PlasBossinade. Ten slotte was er op 16 december de indrukwekkende fakkeloptocht 

in stad Groningen. 

 

Begin januari brengt de GBB het fotoboek 'Gescheurd vertrouwen' uit, dat foto's van 100 beschadigde 

panden bevat. Verder zijn er regelmatig filmpjes gemaakt voor promotie en voor toelichting op 

standpunten bestuur GBB. Deze zijn op YouTube gezet. 

De GBB heeft ook promotiemateriaal laten maken, zoals flyers, mutsen en banners. 

De acties hebben veel bijgedragen aan de aandacht van media en politiek. 
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Media 

Over media-aandacht hebben we niet te klagen gehad. Die moet echter wel goed worden beantwoord 

en soms worden uitgelokt door middel van persberichten. In bijna alle landelijke dagbladen hebben 

commentaren en toelichtingen van het GBB bestuur gestaan. Op RTV Noord en in het DvhN zijn we 

bijna wekelijks te zien en te lezen. Ook de landelijke nieuwsdiensten besteden regelmatig aandacht 

aan de gasbevingsproblematiek en in dat verband aan de standpunten van de GBB. De GBB is tevens 

uitgenodigd in belangrijke nationale tv-talkshows. 

Er zijn veel vaste contacten ontstaan met journalisten en nieuwsdiensten. 

 

Dialoogtafel 

Deze heeft veel tijd gevraagd van met name Lambert de Bont en Corine Jansen. Beiden nemen deel 

aan meerdere werkgroepen en vervullen daar een trekkersrol. De andere bestuursleden moeten de 

vele geproduceerde documenten meelezen. De bijeenkomsten van de Klankbordgroep ter 

voorbereiding van de vergaderingen zijn zeer nuttig. Sommige klankbordleden nemen deel aan 

werkgroepen van de Dialoogtafel. 

 

Overleggen met maatschappelijk organisaties en politici 

Op 16 januari is de GBB in Den Haag om te praten met de leden van de vaste Kamercommissie van EZ. 

Aan hen, en aan de Commissaris van de Koning, is het fotoboek 'Gescheurd vertrouwen' overhandigd. 

In de loop van het jaar is met tal van organisaties en politici overlegd, waaronder alle dossierhouders 

van de Tweede Kamer fracties, Gedeputeerde Staten van Groningen, de Commissaris van de Koning 

van Groningen, gemeente Loppersum, 5 burgemeesters van Oost-Groningen, RABO Delfzijl, Vereniging 

Eigen Huis, FNV, Onderzoeksraad voor de Veiligheid, College voor de Rechten van de Mens, voorzitter 

Stichting WAG. 

 

Bijwonen van bijeenkomsten/ presentaties 

Er is in 2014 een groot aantal bijeenkomsten geweest die in het kader stonden van de gaswinning en 

waar de GBB vertegenwoordigd was. Zonder volledig te zijn noemen we: 

− De hoorzittingen van de Tweede Kamer (in Groningen en in Den Haag), 

− Seminar PlasBossinade 

− Voorlichting Stichting WAG 

− Conferentie Groninger aardgaswinning (RUG) 

− RIG, Loppersum 

− Vergaderingen Samenwerking Mijnbouwschade waar de GBB in is vertegenwoordigd, 

− Groningse Pers sociëteit 

− Werkconferentie schade (Dialoogtafel) 

− Infomarkten gasbesluit 
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− Conferentie Breedband 

− Ronde tafel conferenties met Kamerleden 

− Verder zijn er tientallen presentaties gegeven van de zienswijze van de GBB, veelal op uitnodiging 

van de organisatoren. 

 

Social Media 

GBB beheert een actief twitteraccount met ongeveer 2.000 volgers. Twitteren stelt de GBB in staat 

snel te reageren op gebeurtenissen. Verder gebruikt de GBB twitteren als informatiebron voor de 

leden. Alle tweets komen op de website langs en bevatten vaak actuele informatie over de 

gaswinningsproblematiek. 

Op de besloten facebookpagina kunnen leden informatie uitwisselen en reageren op actuele 

ontwikkelingen. Er zijn 265 regelmatige bezoekers. 

De GBB heeft een goed lopend YouTube kanaal waarop al het filmmateriaal is te zien in relatie tot de 

aardbevingsproblematiek. De GBB plaatst hier tevens de filmpjes waarin  

aan bewoners uitleg wordt gegeven over de standpunten van de GBB over actuele gebeurtenissen. 

 

Juridische aanpak (zienswijze, WOB) 

In 2014 heeft de GBB, in samenwerking met drie milieuorganisaties, een zienswijze tegen het 

gasbesluit van Kamp ingediend. Meer dan 300 leden ondertekenen tevens de zienswijze. Minister 

Kamp lijkt zich weinig van deze zienswijze aan te trekken. Daarom worden in 2014 al voorbereidingen 

getroffen voor een beroepsprocedure bij de Raad van State. Een kleine 30 leden schakelen daarbij hun 

rechtsbijstandverzekering in om de financiering van het beroep mogelijk te maken. 

 

Verder heeft de GBB beroep bij de Rechtbank in Groningen ingesteld tegen de weigering van minister 

Kamp om meer gegevens openbaar te maken waar door de GBB om was gevraagd op basis van een 

WOB procedure. Deze zaak zal in 2015 voor de rechter komen. 
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Jaarrekening 2014 

 

Staat van baten en lasten 
 

Baten    
Contributies  18.920  
Giften en donaties  1.017  

Subsidie gemeente Loppersum  12.950  
Bijdragen organisaties  6.500  
Overige baten  0  

   39.387 
Lasten    
Publiciteit  10.045  

ICT  9.739  
Juridische kosten  16.863  
Organisatiekosten  2.707  

Overige kosten  654  

   40.008 
    

Batig saldo   -621 
 

Balans per 31-12-2014 
 

Activa    
Liquide middelen  12.913  

Overige activa  70  

   12.983 
Passiva    

Eigen vermogen 31-12-2013 13.604   
Saldo boekjaar -621   

Eigen vermogen 31-12-2014  12.983  
Overige passiva  0  

   12.983 
 

Overige gegevens 
De kantoorhuisvesting wordt door de gemeente Loppersum gefinancierd. 

Per 8 december 2014 is Brenda Harsveld voor 16 uur werkzaam als medewerker  

communicatie en beleid. De salarislasten worden gedragen door de Dialoogtafel. 

Bram van Dam heeft voor de kascommissie de jaarrekening gecontroleerd. 
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Posters 
Minister Kamp heeft aangegeven voor 1 juli een nieuw besluit te nemen voor de winning in het tweede 

halfjaar. Op 1 juli is er daarom in de Tweede Kamer weer een debat over de gaswinning in Groningen. 

De GBB en Milieudefensie roepen iedereen op om uit protest een actieposter achter het raam te 

hangen. De nieuwe posters zijn nu gratis verkrijgbaar in het kantoor van de GBB in Loppersum.  

  

Wij zoeken in elk dorp of stad in Groningen een aantal mensen die de verspreiding van de poster op 

zich willen nemen. Verspreiden kan bij vrienden en familie, via dorpshuizen, bibliotheken, winkels en 

sportkantines. Wil je daar aan mee helpen, neem dat contact op met  

brendaharsveld@groninger-bodem-beweging.nl 

  

 

 

De poster is gemaakt door Sigrid Stuut. Zij maakte ook de actieposter voor Gas(t)vrij Terschelling die 

op het eiland achter elk raam te zien is.  

De poster is binnenkort ook te downloaden op de website van de Groninger Bodem Beweging. We 

willen in Groningen zichtbaar maken dat mensen daadkracht eisen van de politiek. De gaskraan 

moet teruggeschroefd en de schade die veroorzaakt is door gaswinning vergoed.  

  

De GBB en Milieudefensie zijn van plan op woensdag 1 juli het kamerdebat over de gaswinning live te 

streamen en van commentaar voorzien in  een -nog vast te leggen- locatie. 

We roepen iedereen op om daar dan heen te gaan. De start en eind tijd van het debat zijn nog niet 

bekend, maar hou de website van de GBB en de social media in de gaten voor meer nieuws.  
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Data om alvast te noteren 
 

De volgende Leden-voor-leden-bijeenkomst 

Locatie: Stationsgebouw Loppersum 

Datum: zaterdag 27 juni 2015 

Tijd: van 15.00 tot 17.30 uur 
 

Een leden-voor-leden-bijeenkomst biedt de gelegenheid om in een informele sfeer contacten te leggen, 

en te praten over alles wat er speelt rond aardbevingen en de gevolgen. Er zijn altijd enkele 

bestuursleden aanwezig. Er is koffie, er is thee en iedereen is welkom. 

Het is een doorlopend gebeuren. Men komt en gaat op het moment dat men dat zelf passend vindt. 

 

Kamerdebat over besluit Kamp 

Locatie: nog te bepalen, live streamen vanuit de Tweede Kamer in Den Haag 

Datum: woensdag 1 juli 2015 (onder voorbehoud van agendawijziging Tweede Kamer) 

Zie meer informatie hierboven (bij Posters), en hou de website in de gaten! 

 

Behandeling bezwaar WOB 

Locatie: Rechtbank Groningen, Guyotplein 1 

Datum: donderdag 9 juli 2015 

Tijd: van 10.00 uur tot 11.00 uur 
 

De GBB heeft beroep bij de Rechtbank in Groningen ingesteld tegen de weigering van minister Kamp 

om meer gegevens openbaar te maken waar door de GBB om was gevraagd op basis van een WOB 

procedure (Wet Openbaarheid Bestuur).  

 

 

Openingstijden kantoor GBB 

Het kantoor (in het Stationsgebouw Loppersum) is geopend op  

− maandagochtend van 9.30 tot 11.30 uur 

− woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. 

Op nationale feestdagen en tijdens vakanties is het kantoor gesloten.  

 

Contact GBB 

Mailcontact heeft de voorkeur. Het e-mailadres is: contact@groninger-bodem-beweging.nl 

Telefonische bereikbaarheid tijdens openingstijden kantoor op maandagochtend van 9.30 tot 11.30 uur 

en op woensdagmiddag van 14.00-16.00, via 06- 21 61 50 80. 

 

NB De pers kan bellen naar 06-17 26 82 47. Bij voorkeur tijdens kantoortijden. 


