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Voorwoord  
Van de voorzitter 

 

Beste leden, 

 

Na de vorige nieuwsbrief is er bewogen periode gevolgd. De inzet van Freek de Jonge heeft zonder meer 

katalyserend gewerkt op de onderliggende diepe gevoelens van onvrede en onrecht. Je zou kunnen zeggen dat 

Groningers met hun problematiek “uit de kast zijn gekomen”, Maar ook de documentaire De Stille Beving van 

regisseur Piet Hein van der Hoek, Lubach op zondag, Rutte bij Jinek: Groningen staat weer op de kaart, 

Groningen doet er toe, politici praten erover. 

  

De door de GBB en Milieudefensie georganiseerde fakkeltocht op 7 februari trok, ondanks de kou, een 

recordaantal van tussen de 4500 en 5500 deelnemers, waar dit er in eerdere jaren 300 (eind 2014) en 800 (eind 

2015) waren. Ook op het lijsttrekkersdebat, op 8 februari in het Provinciehuis in Groningen, was de gaswinning 

een prominent thema. De GBB verzorgde op het Martinikerkhof een rouwstoet, voorafgaand aan het debat. 

 

Op 15 februari ging een buslading Groningers “Mee met René” naar Den Haag om het laatste mijnbouwdebat 

van deze kabinetsperiode kracht bij te zetten met een oproep. Het is – zoals gedeputeerde Eelco Eikenaar in de 

bus terug aangaf – een zaak van lange adem, maar vooral nu zaak de druk vast te houden. Zeker op de nieuwe 

Tweede Kamer en het nieuwe kabinet na de verkiezingen van 15 maart. 

In dat licht roepen we iedereen die het nog niet gedaan heeft op om de petitie “Laat Groningen niet zakken” te 

tekenen. Zie bladzijde 3 van deze nieuwsbrief! 

 

Ondertussen lijkt in al het media-spektakel de andere actieroutes van de GBB onder te sneeuwen.  

Niets is minder waar. De juridische trajecten lopen door op de achtergrond. Wij verwachten de uitspraak van het 

Gerechtshof Leeuwarden inzake de Art.12-procedure in de strafvervolging van de NAM een dezer dagen. En de 

Raad van State zal waarschijnlijk ter zitting in april het beroep behandelen tegen het Instemmingsbesluit van 

30 september 2016 met het winningsplan. 

Dat ellendige instemmingsbesluit dat ons weer 5 jaar lang tot minstens 24 (kan zelfs 31,5 worden) miljard kuub 

gas per jaar veroordeelde. 

 

De GBB blijft even strijdbaar als altijd!  

En we worden regelmatig blij verrast en voelen ons gesteund.  

Nu door FC Groningen, dat 1500 kaartjes voor 10 euro beschikbaar stelt. Met de opbrengst voor de stichting 

Recht voor Groningen! Zie bladzijde 3 van deze nieuwsbrief. 

 

Hartelijke groet, 

Derwin Schorren 

voorzitter ad interim 
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Teken de petititie van Freek “Laat Groningen niet zakken” 
De teller staat op ruim 80.000, we gaan op naar de 100.000! Nog niet getekend? Alsnog. Al getekend? Stuur de 

link door naar familie, vrienden, kennissen…. 

https://petities.nl/petitions/laat-groningen-niet-zakken?locale=nl 

De 9 verbeterpunten die Freek de Jonge heeft opgetekend zijn voldoende algemeen geformuleerd, niemand kan 

zich er een buil aan vallen. De petitie is een prima kans een sterker uitgangspunt tegen Den Haag te krijgen! Een 

ijzersterk signaal. Onze toekomst! Gas terug! 

 

Loat Grunnen nait zakken 

Eerdbevens, veroorzoakt deur gaswinnen, hebben t leefklimoat in de pervinzie Grunnen veur n dail vernaild. 

Schoade-òfhandeln stöt op spannen tussen rechtveerdeg en rechtmoateg. Hoezen en gebaauwen binnen 

onvaaileg. Dupeerden vuilen heur voak 'gevangen in n onvaailege gevangenis'. 

 

Grijp je kans! Voor het goede doel! 
Naar FC Groningen - FC Utrecht op zaterdag 25 februari 2017 voor maar 10 euro. Aanvang 18.30 uur. 

FC Groningen stelt de Groninger Bodem Beweging (GBB) toegangskaarten beschikbaar en deze kosten nu slechts 

10 euro per stuk.  

De opbrengst van de kaarten komt volledig ten goede aan www.rechtvoorgroningen.nl. 

FC Groningen ondersteunt het goede doel: de stichting ‘Recht voor Groningen', en jij ook door je komst.  

Dit fonds is opgericht om recht te halen voor het aardbevingsgebied. 

De wedstrijd wordt naar verwachting ook nog eens extra opgeluisterd door Rooie Rinus en Pé Daalemmer en 

andere Groningse muzikanten. 

 

Kaarten zijn te koop bij: 

Kantoor GBB: Stationslaan 8 , 9919 AB te Loppersum op: 

- maandag 20 februari tussen 16.00 – 20.00 uur,  

- woensdag 22 februari tussen 16.00 – 20.00 uur, 

- donderdag 23 februari tussen 18.30 – 21.00 uur. 

Op de Vismarkt te Groningen  

(een GBB-kraam staat aan de kant van de Grote Markt) op: 

- dinsdag 21 februari tussen 13.00 – 17.00 uur, 

- donderdag 23 februari tussen 13.00 – 17.00 uur. 

Er kan alleen contant en gepast betaald worden. Op = Op. 

 

 

 

Parlementaire enquête 
Hans Warink uit Loppersum heeft een petitie geplaatst die oproept tot een parlementaire enquête. 

Tekenen kan hier: 

https://petities.nl/petitions/parlementaire-enquete-gaswinning?locale=nl 
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Zojuist gebeurd 
Te veel om volledig op te kunnen noemen. 

 

Fakkeltocht 7 februari groot succes 

Dinsdagavond, 7 februari 2017, was een historische avond met een grootse fakkeloptocht. De geest is uit de fles 

en Nederland weet nu: er is iets recht te zetten! 

 

Allereerst wil het bestuur van de Groninger Bodem Beweging alle bijna 5000 deelnemers bedanken voor het 

signaal dat de leus ‘’Onze Toekomst! Gas Terug!” massale steun heeft bij de Groningers. 

Dankzij de hulp van vele vrijwilligers is de tocht een groot succes geworden. Daarvoor onze grote dank! In het 

bijzonder wil het bestuur van de GBB bedanken: 

 

- Freek de Jonge voor zijn enthousiasmerende inzet; 

- De burgemeesters, wethouders en raadsleden die meeliepen in de tocht; 

- De commissaris van de Koning van Groningen; 

- De besturen van de Rijksuniversiteit Groningen, UMCG en Hanze Hogeschool die meeliepen; 

- De gemeente Groningen voor de goede samenwerking; 

- Alle muzikanten, inclusief fanfarecorps Concordia uit Middelstum voor hun muzikale bijdrage. 

  

En tot slot nogmaals een diepe buiging voor de duizenden deelnemers die deze tocht tot zo’n historische 

manifestatie hebben gemaakt! Den Haag heeft iets gekregen om over na te denken!  

Bekijk hier het filmisch verslag van de fakkeloptocht: 

https://youtu.be/sHktFFlboGc 

 

Rouwstoet 8 februari 

Hier rust onze veiligheid 
Onder dat motto, en met een doodskist op de schouders, heeft de GBB actie gevoerd tegen de gaswinning, op 

het Martinikerkhof bij het provinciehuis in Groningen, in de aanloop naar Noordelijk Lijsttrekkersdebat. 

 

 Foto RTVNoord / Wiebe Klijnstra 
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Actievoerder Jan Dales aan het woord op RTV Noord: 'We zakken de bodem in als ze niet teruggaan met de 

winning van gas, net als een doodskist. De boodschap is duidelijk: stoppen met de gaswinning. Daar strijden we 

voor.' 

'De politiek moet wakker worden' 

De uitspraken van minister-president Mark Rutte in het tv-programma Jinek hebben kwaad bloed gezet bij de 

actievoerders. 'Rutte is een man die niet met beide benen op de grond staat', zegt Jan Dales.  

'We hebben besloten niet te schelden, want anders deed ik het even. De politiek moet wakker worden. Het komt 

nu ook in het landelijke nieuws.' 

 

Door de beveiligingseisen (het hele gebied was afgezet) was de rouwstoet beperkt openbaar. Doel was de 

lijsttrekkers confronteren, dat is duidelijk gelukt. 

 

Lijsstrekkersdebat 8 februari 

Op 8 februari was het eerste grote Lijsttrekkersdebat, in het Provinciehuis in Groningen. Dus de gaswinning was 

een van de onderwerpen, en dat wist de politici maar liefst 6 (voor wie meegeteld heeft) beloftes te ontlokken. 

Voor wat het waard is… 

Zie hier een boeiend verslag en analyse van dit Lijsttrekkersdebat: 

http://www.fluxenergie.nl/lijsttrekkersdebat-6-beloftes-aan-groningen/ 

 

Mee met René, en mijnbouwdebat, 15 februari 

 

Het Kamerdebat over de mijnbouw op 15 februari 2017 

Reactie Groninger Bodem Beweging 

 
De aanloop naar het Kamerdebat afgelopen woensdag was hoopgevend. De aandacht in de media voor de 

problemen in Groningen was nog nooit zo groot geweest: De 'week van Freek' met daar om heen drie items met 

Freek in De Wereld Draait Door, de daarop volgende petitie van 9 verbeterpunten die vlak voor het Kamerdebat 

al 60.000 ondertekenaars had, de aandacht die Lubach in zijn programma aan de Kafkaiaanse bureaucratie 

rondom de schadeafhandeling besteedde, de succesvolle fakkeltocht met duizenden deelnemers georganiseerd 

door de GBB en Milieudefensie, de uitzending van de documentaire 'De Stille Beving' over het gezin van 

Annemarie Heite en tenslotte de documentaire van KRO-NCRV Kruispunt op 12 februari.  

Kortom, zo was het gevoel, als het nu niet lukt een forse stap voorwaarts te zetten, dan lukt het nooit. 

 

In die stemming toog een bus met de Commissaris van de Koning, René Paas, gedeputeerde Eelco Eikenaar, 

leden van de Provinciale Staten, burgemeesters van het aardbevingsgebied, de Groninger Bodem Beweging en 

het Groninger Gasberaad naar Den Haag om het gasdebat bij te wonen. Aldaar deden we een oproep aan de 

Kamerleden om de gaswinning fors te reduceren, de NAM uit de schadeafhandeling te halen en te investeren in 

een energietransitie om Nederland van het gas af te krijgen. 
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Die oproep werd om 13.30 uur aan de commissie voor economische zaken overhandigd, onder het in het bijzijn 

van meerdere lijsttrekkers, en onder het toeziend oog van meerdere camera’s. 

Om 15.00 uur begon het mijnbouwdebat in de Tweede Kamer. Dat debat eindigde met een negental moties, 

waarvan de negende motie, kamerbreed gedragen, de kernmotie was. 

 

Los hiervan kondigde de Partij voor de Dieren aan te komen met een motie die oproept tot een parlementaire enquête. Ze 

heeft eerder een motie van wantrouwen ingediend (4 maart 2015), wat de toenmalige voorzitter van de Tweede Kamer 

Anouchka van Miltenburg (VVD) na het middernachtelijk uur verleidde tot de duidelijk hoorbare verzuchting Much Ado 

About Nothing - voor welke verzuchting ze later haar excuses aanbood aan de Partij voor de Dieren - maar niet aan de 

Groningers. 

 

Inhoud van de kernmotie 

Al snel werd duidelijk dat de Tweede Kamer geprobeerd had een motie op te stellen die door alle partijen van de 

Kamer ondertekend kon worden. Zo'n kamerbrede motie zou een sterk signaal naar Groningen zijn dat de 

problemen aldaar serieus worden genomen en dat de aanpak daarvan het belang van de individuele partijen 

overstijgt. Met een dergelijke benadering is uiteraard niets mis. Een aanvullend voordeel is dat alle partijen ook 

na de verkiezingen zichzelf min of meer vastpinnen op de inhoud van de motie en dat Groningen ze hieraan kan 

houden en als het ware vaste grond onder de voeten krijgt.  

 

Of de motie dit effect heeft, hangt van twee dingen af die nauw samenhangen:  

- de motie moet zo concreet zijn dat het kan leiden tot besluiten, en  

- alle partijen interpreteren de motie op dezelfde wijze. 

Helaas ontbreekt het de motie aan beide zaken. De motie spreekt uit (na de overwegingen): 

- dat de gaswinning verder teruggebracht moet worden; 

- dat de NAM uit het proces van schadeafhandeling moet worden gehaald, onverkort de wettelijke 

aansprakelijkheid van de NAM conform de Mijnbouwwet en 

- dat er een uitkoopregeling moet komen voor iedereen die het gebied wil verlaten. 

 

Henk Kamp’s uitleg van de motie 

Dat de motie niet concreet genoeg is en aanleiding geeft tot interpretatieverschillen, bleek uit het antwoord van 

minister Henk Kamp. Hij zei letterlijk dat de motie niets specifieks van het kabinet verwachtte. Hij kon zijn 

huidige beleid prima plaatsen in het perspectief van de motie. Immers, de gaswinning kan in de toekomst verder 

omlaag als de leveringscontracten aflopen en de energietransitie doorzet waardoor de vraag naar gas afneemt. 

Hij hanteert hiermee een totaal ander tijdframe dan partijen als GL, de SP, de PvdD en het CDA, die op veel 

kortere termijn de gasproductie omlaag willen hebben. De minister denkt aan de jaren na 2020.  

 

Andere partijen willen het huidige winningsplan dit jaar nog openbreken. 

 

Schadeafhandeling 

Verder vond de minister dat hij al geheel in lijn met de motie, de NAM uit de schadeafhandeling aan het halen 

was. In op stapel staande wetgeving krijgt de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Hans Alders, een sterkere 

rol bij de schadeafwikkeling: protocollen worden door hem - in overleg met betrokken partijen - opgesteld en hij 

krijgt de publieke regie over het schadeafhandelingsproces.  
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Dit is echter met behoud van de wettelijke aansprakelijkheid, net als in de motie staat.  

In de praktijk betekent dit echter dat de NAM een zakelijke relatie blijft houden met het bedrijf dat de schade 

moet taxeren en herstellen en dat zij een instemmingsrecht heeft met betrekking tot de schadeprotocollen. 

Immers, de NAM moet betalen en dus zul je, welke regeling je ook kiest, het steeds met haar eens moeten 

worden, ook de NCG. Met andere woorden, de NAM houdt een flinke vinger in de pap. Alle partijen, behalve de 

VVD, de PvdA en wellicht D66, willen de NAM helemaal uit het proces hebben; zij moet geen enkele bemoeienis 

meer hebben met het schadeprotocol. Iets waar de GBB het helemaal mee eens is. Ook hier loopt de 

interpretatie van de politieke fracties dus uiteen.  

 

Uitkoopregeling 

Over de uitkoopregeling zei Kamp: daar kun je pas een besluit over nemen als de pilot, die vorig jaar is 

gehouden, is geëvalueerd. Uit de motie blijkt niet dat men daarop wil wachten. In die zin legt Henk Kamp de 

motie naast zich neer. Uiteindelijk deed hij de toezegging dat hij de motie nog in het kabinet zal bespreken. Maar 

alles wijst er op dat de motie naar een volgend kabinet wordt doorgeschoven. 

In ruil voor het krijgen van een kamerbreed gedragen motie is er ingeleverd op duidelijkheid en interpretatie. 

 

Wat is de winst? 

Hebben we dan niets gewonnen? Jawel, er is een stap vooruit gezet. Onder druk van de maatschappelijke 

discussie, heeft de Tweede Kamer zich vastgelegd op beleidsaanpassingen die we van harte onderschrijven. Hoe 

een en ander geïnterpreteerd moet worden is weliswaar onduidelijk maar elke volgende coalitie moet in het 

regeerakkoord hier iets over opnemen. In de onderhandelingen tussen de coalitiepartners zal er weer een stap 

naar meer helderheid moeten worden gezet. 

Tenslotte is van belang dat voor het eerst de gehele Tweede Kamer zich nu voor een uitkoopregeling uitspreekt. 

De GBB pleit hier al jaren voor en dit is dan ook winst. Bedenk echter wel dat het van veel belang is hoe zo'n 

regeling er uit zal zien en hoe de financiering er uit ziet. Ook hier speelt de NAM een rol. Een generieke regeling 

zal de NAM niet willen financieren. 

Saillant detail: zoals de motie nu is geformuleerd, ben je verplicht Groningen te verlaten als je mee wilt/moet 

doen aan de uitkoopregeling. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Voor een herstel van de woningmarkt is 

het essentieel dat iedereen die in het gebied een woning bezit, zich kan laten uitkopen. 

 

Concluderend, vaagheid ten top en geen concrete toezeggingen. Dit betekent, dat de GBB natuurlijk de vinger 

aan de pols zal houden bij de Haagse politiek. Nu en in de toekomst, 

 

 

 

Arjan Lubach legt het uit 
Arjan Lubach legt nog een keer duidelijk uit hoe dat Gasgebouw in elkaar zit: 

Zie https://youtu.be/KpkUGyjf7hY 
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Verkiezingsprogramma’s 
Op 15 maart a.s. zijn de Tweede Kamer verkiezingen 

RTV Noord heeft de verkiezingsprogramma’s op een rij gezet, en onderzocht wat ze over de gaswinning zeggen. 

Zie: http://www.rtvnoord.nl/nieuws/173859/Overzicht-Wat-zeggen-de-partijen-over-de-gaswinning  

 

Oproep: rechtsbijstandsverzekeringen 
Rechtsbijstandsverzekeringen zijn afsluitbaar, maar bieden ze ook rechtsbijstand als je ze nodig hebt? 

De NCG heeft op zijn website staan dat het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering in Groningen gewoon 

mogelijk is. Dat lijkt te kloppen, maar bieden ze ook rechtsbijstand als de verzekerde er een beroep op doen? 

 

Veel rechtsbijstandsverzekeringen kennen een zogenaamde voorzienbaarheidsclausule. Dat houdt in dat een 

geschil dat “voorzienbaar” is uitgesloten wordt van de dekking. Denk aan “we verzekeren ook geen brandend 

huis”. Diverse rechtsbijstandsverzekeringen wijzen daarom een beroep op rechtsbijstand in Groningen af als het 

gaat om aardbevingen en geschillen die daarmee te maken hebben. Dat gebeurt met name wanneer de 

rechtsbijstandsverzekering is afgesloten na Huizinge (16 augustus 2012) of na de brief van Henk Kamp aan de 

Tweede Kamer daarover (25 januari 2013). 

We zijn concreet op zoek naar twee soorten voorbeelden: 

- afwijzingsbrieven van rechtsbijstandsverzekeraars, vooral bij verzekeringen die recent (na die genoemde 

data) zijn afgesloten 

- toekenningsbrieven van rechtsbijstand, dus waarbij wel bijstand verleend wordt (na die genoemde data). 

Ook andere ervaringen met rechtsbijstandsverzekeringen zijn welkom op contact@groninger-bodem-

beweging.nl 

 

Stut-en-Steun: campagne ter vergroting van naamsbekendheid 

Stut-en-Steun biedt gratis een luisterend oor en hulp bij schade, versteviging en regelingen  

Dat is nog te weinig bekend. Daarom wordt er een campagne gehouden, via onder meer de radio, en 

advertenties in de Ommelander Courant en andere bladen. Stut-en-Steun is onafhankelijk. 

Iedereen kan er terecht met vragen over het proces rondom schademelding, schadeafhandeling en het veiliger 

maken of het bouwkundig versterken van de woning. Ook vragen over de regelingen kunnen er beantwoord 

worden. De ondersteuning is geheel gratis.  

 

Stut-en-Steun is opgericht door de Groninger Bodem 

Beweging en het Gasberaad, en is bereikbaar op maandag 

t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.  

Ook is, op afspraak, een persoonlijk gesprek mogelijk. 

Telefoonnummer: 050 – 211 2044, 

welkom@stutensteun.nl Adres: Spoorbaan 1, 9901 DD 

Appingedam  

 

Meer informatie op de website van Stut-en-Steun: 

www.stutensteun.nl 
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De almacht van de Koninklijke Shell 
We publiceren deze nieuwe roman als feuilleton in de GBB nieuwsbrief.  

In deze nieuwsbrief hoofdstuk 3. Van de achterflap: 

 

In deze rauwe, nietsontziende roman wordt Groningen onder de duim gehouden door een multinationaal olie-

imperium in intensieve samenwerking met het machtige ministerie van Economische Zaken en de nauw 

verbonden binnenlandse elite. Het grootkapitaal heeft het voor het zeggen. Politici maken deel uit van de kliek, of 

zijn machteloos. 

Een jonge vrouw, Anna, raakt er onverwacht in verwikkeld en wordt beschouwd als een bedreiging voor deze 

krachten. Haar bestaan en haar leven hangen aan een zijden draad. Kan ze de man vertrouwen van wie ze 

houdt? En wie zijn de twee mysterieuze Woldendorpers? Zijn ze wel of niet de spil van alles? 

 

Hoofdstuk 3: Het afgeluisterde telefoongesprek 

 

Een weidse blik verruimt het denken, zo zegt men, maar de kou houdt Anna’s gedachten in een ijzeren greep. 

Onopvallend, gehuld in een dikke winterjas, is ze beide mannen gevolgd. De mannen gaan naar het station, en 

nemen in Stad de intercity naar Den Haag. De trein voelt als een warme deken. Anna nestelt zich in de tweezit 

achter de beide mannen. Als een van de mannen gaat bellen laat ze haar tablet het gesprek opnemen. Je weet 

maar nooit… 

 

“Mark…, hier W…(krakende geluiden)” “ Alles goed?” 

“Ja hoor, ons volledige rapport komt volgende week woensdag. Kan vrijdag mee in het geheime Groningen-

overleg. Ik brief je alvast de hoofdlijnen” (kraaaaak) Nee, natuurlijk niet. Waarom….?  

Wat zeg je? … ……………. De meeste hoofdlijnen zijn inderdaad niet nieuw, maar het is belangrijk ze op de horizon 

te houden.”  

 

Hier luistert de man geruime tijd, terwijl aan de andere kant kennelijk iemand langdurig aan het woord is. Anna 

kan niet verstaan wat er van die kant gezegd wordt. Anna checkt haar apparatuur. Wordt het goed opgenomen? 

Dan neemt de man - heet hij W? vraagt Anna zich af - de draad weer op. 

”OK. Hier volgt de veldanalyse. Je hebt drie natuurlijke voordelen. 

Een. Het gebied is dun bevolkt. 

Twee. De volksaard is in je voordeel. De Groninger is onafhankelijk en trots. De Groninger lost het zelf op, houdt 

problemen achter de voordeur. Ze verenigen zich dus niet. 

Wat zeg je? ………………. Oprispingen! 

Drie. Er wonen geen BN-ers. 

Wat zeg je? … …………….Ja, die natuurlijk wel. Maar die is kind van de grachtengordel, geen probleem.” 

 

“Dan de hoofdlijnen van de strategie. De bestaande is best goed, hier en daar gewoon een accent verschuiven, 

daar we gaan vrijdag verder op in…. 

Een. Negeren. Tot dusver succesvol. De NAM en Shell zijn kind aan huis op het ministerie, maar een Groninger is 

er nog nooit uitgenodigd. Houden zo! 
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Wat zeg je? Ontkennen? … Nee, nee, niet ontkennen.  

Ontkennen is alleen succesvol als je geloofwaardig bent, als je een autoriteit bent. Vroeger deden NAM en EZ 

dat, toen waren grote bedrijven en de Rijksoverheid nog God. Die tijd is voorbij, dat krediet heb je verspeeld. 

Dus nóóit ontkennen, altijd serieus overal op ingaan: ‘We gaan het onderzoeken’. Dat wint tijd, simpel. 

 

Twee. Downsizen. Wat bij Jinek gebeurde was perfect: ‘Schade is hartstikke netjes geregeld’. ‘We hebben de 

gaswinning meer dan gehalveerd’. Twee leugens natuurlijk, maar gaat er in als koek. Zo doorgaan. 

Drie.  

Wat zeg je? Jeroen op de andere lijn?… OK, we gaan vrijdag verder in op het volledige rapport.” 

 

Anna heeft koontjes op haar wangen. De trein lijkt wel een broeikas. Wie zijn die mannen? W+B? En Jeroen, 

denkt ze, is Jeroen ook betrokken? Dé Jeroen? Dan zou Leo het toch moeten weten. Ze denkt er over na, aarzelt 

even, maar stuurt dan toch een appje. Misschien kan ze een eetafspraak maken met Leo in Den Haag…  

Maar kan ze hem vertrouwen?           

            wordt vervolgd 

 

Bijdragen voor dit feuilleton zijn welkom op contact@groninger-bodem-beweging.nl. Maximaal 300 woorden. 

  

Zojuist verschenen 
Gaswinning schaadt de gezondheid 

De gaswinning in Noordoost Groningen is een zich langzaam voltrekkende ramp met grote gevolgen voor de 

psychische en lichamelijke gezondheid van de bewoners. Hun vertrouwen en gevoel van veiligheid is ernstig 

aangetast. Een scherpe en blijvende reductie van de gaswinning is de effectiefste oplossing. 

 

Tom Postmes en Katherine Stroebe, onderzoekers van de RUG, hebben na hun eerste rapportage het 

vervolgrapport doen uitkomen. Ze constateren dat de impact van de gaswinning toeneemt.  

 

Het Tweede wetenschappelijke rapport ‘Gronings Perspectief’ heeft een impliciete conclusie: 

de gaswinning moet terug! Helaas wordt deze conclusie dus niet vermeld. 

De aanbevelingen van het tweede wetenschappelijke rapport ‘Gronings Perspectief’ draaien om de hete brij 

heen! Genegeerd wordt de daadwerkelijke oorzaak van de problemen in het aardbevingsgebied, dat is de 

gaswinning zelf! De gaswinning is de veroorzaker van de ellende. En daar ligt dan ook de oplossing. 

Zie https://www.groningsperspectief.nl/wetenschappelijk-rapport-2/ 

 

Kwartaalverslag NCG, 4e kwartaal 2016 

De NCG, Hans Alders, rapporteert elk kwartaal hoe het staat met schades, versteviging, regelingen en 

leefbaarheid, in het kwartaalverslag. Dat kwartaalverslag wordt ook de Tweede Kamer aangeboden. 

Zie voor het verslag over het 4
e
 kwartaal 2016, hier: 

https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/actueel/nieuws/2017/februari/6/4e-kwartaalrapportage-

gepubliceerd 
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Op de agenda 

 
25 februari, FC Groningen- FC Utrecht, 18.30 uur, Euroborg 

Deze wedstrijd staat in het teken van de protesten tegen de gaswinning, en van Recht voor Groningen.  

Kaartjes voor €10 verkrijgbaar bij de GBB. Zie elders in deze nieuwsbrief. 

 

1 maart, Assen, Rechtbank 

Ruim 150 Groningers eisen een schadevergoeding wegens immateriële schade. Pieter Huikema van De Haan 

Advocaten voert de procedure. Daarbij gaat het om de psychische gevolgen van het aangedane leed en de 

ernstige aantasting van het woongenot. Op 22 november 2016 was de zitting. Op 1 maart zal de Rechtbank 

Noord-Nederland naar verwachting uitspraak doen. 

 

3 maart, Brei mee voor Groningen, 15.15 uur Rottum 

Brei mee. Een initiatief van Milieudefensie en Breien met Agnes. Symbool is het t Hoeske van Thais Joaptje in 

Rottum, het kleinste huisje van Rottum, ook beschadigd door aardbevingen. De bedoeling is op 3 maart 2017 

het huisje volledig toe te dekken met een deken van 100 m
2
. Meer informatie: www.breienmetagnes.nl 

 

4 maart, De Stille Beving, 20.20 uur, NPO 2 

De documentaire De Stille Beving van regisseur Piet Hein van der Hoek, over Annemarie Heite en haar boerderij, 

is op 14 februari uitgezonden door TV Noord. Op 4 maart volgt landelijke uitzending, op NPO 2, 20.20 uur. 

 

1 april, Mazen in het Meetnet, 10.00 – 17.00 uur, Vita Nova, Middelstum 

OMEM (kennisplatform Onafhankelijk meten Effecten Mijnbouw) houdt op 1 april een symposium over hoe de 

ondiepe ondergrond reageeert op trillingen en waterpeilveranderingen. 

 

 

Contact GBB 

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

 

Leden kunnen ook telefonisch contact opnemen: 

op maandag van 14:00 tot 16:00 uur, en 

op dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur 

op telefoonnummer 06 2161 5080.  

 

Indien gewenst is het dan ook mogelijk om een afspraak te maken voor een uitgebreider gesprek op het kantoor 

van de Groninger Bodem Beweging. Het kantoor- en postadres is Stationslaan 8, 9919 AB Loppersum. 

 

NB De pers kan bellen naar 06 1726 8247. Bij voorkeur tijdens kantoortijden. 

 

NB Voor individuele hulp en ondersteuning rond schade, versteviging en regelingen is er Stut-en-Steun, 

Spoorbaan 1, 9901 DD Appingedam, welkom@stutensteun.nl, 050 211 2044. 


