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Voorwoord van de voorzi t ter
Beste leden,
 

Vrijdag 15 februari was er weer overleg in Den Haag tussen de regio (provincie, een aantal
gemeenten, GBB en Gasberaad) en minister Eric Wiebes van EZK. Peter Spijkerman, de
nieuwe directeur van de NCG en minister Kajsa Ollongren van BZK waren er ook. In het gesprek
probeerden de lamme (NCG) en de blinde arts (Wiebes) het slachtoffer Groningen te helpen
met de versterkingsoperatie. De NCG stelde dat er te weinig capaciteit is ('Ik kan geen ijzer met
handen breken.') en de minister wilde met revalideren beginnen al voordat de ingreep had
plaatsgevonden: 'Kom op jongens, jullie kunnen het!' 

De regio wilde garanties: voor de kwaliteit van de ingreep, voor de snelheid en voor voldoende
doktoren. En niet zonder reden, gezien de dubieuze reputatie van het behandelend ziekenhuis.
Na het overleg kwam de krantenkop: "Minister wil meer capaciteit." Een zeer incorrecte framing.
De regio vertrok naar Den Haag, omdat de minister zijn belofte - er is voldoende geld en
capaciteit - in de praktijk juist niet gestand doet: de versterking komt hierdoor niet op gang.
De regio wilde opnieuw die garantie van de minister horen. Die werd niet gegeven. Het bleef
steken in een inspanningsverplichting.
 
In april 2018 zei de minister op het versterkingspad: 'Ik weet een leuk zijpaadje, dat is korter.' 
Hij deed dit zonder zich rekenschap te geven van het landschap. Sindsdien doemen keer op keer
nieuwe rotsen en rivieren op en vertraagt de reis. Het HRA-model, het kompas voor de
versnelling, bleek niet te werken. Ook de vertaling van uitdraai naar gemeenten, huizen en
gezinnen is niet zo simpel als de minister dacht. Een groot deel van de mensen met kennis van
de problematiek is bij de NCG opgestapt, uit onvrede met de beleidskeuzes.
Na het 'on hold' zetten van de versterking zijn vele ingenieurs, nodig voor de berekeningen,
weggelopen. Bouwbedrijven en aannemers zijn elders hun geld gaan verdienen.
"De markt liegt nooit" nietwaar? 
 
De versterkingsoperatie is geen ‘hike'. Het gaat om mensen, mensen in spanning, mensen in
onzekerheid. En deze minister levert niet. Niet uit onwil maar doordat hij onverantwoorde keuzes
maakt. Hij voegt een nieuw hoofdstuk toe aan het 'overheidsfalen van on-Nederlandse proporties.'

Jelle van der Knoop
Voorzitter Groninger Bodem Beweging
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Versterk ing

Vertraging op vertraging, een geschiedenis
Op 22 mei 2018 heeft de minister van EZK, Eric Wiebes, eenzijdig de versterkingsoperatie
stopgezet. De regio (provincie en gemeenten) heeft zich daartegen verzet, maar Eric Wiebes
besloot.
Er was, door het besluit van het kabinet om de gaswinning te gaan beëindigen, een veranderde
situatie. Daardoor was er eerst advies nodig, zo zei hij. De Mijnraad zou op 2 juli dat advies
geven. In het kamerdebat in juni zei de minister nog dat in juli de Groningers brieven zouden
krijgen over de versterking van hun huis.



We weten allemaal dat het anders is gelopen. 

De Mijnraad adviseerde de HRA-lijst van de NAM te volgen, en de SodM wees op de
onzekerheden daarin. Het bleek al heel snel dat de HRA-lijst van de NAM niet geschikt was als
basis voor de versterkingsoperatie. Alleen met een inspectie is vast te stellen is of een pand
versterking nodig heeft. De HRA-lijst is hooguit nuttig voor de prioritering. Bovendien bleek ook al
in de zomer dat Eric Wiebes nog geen afspraken met de NAM had gemaakt over de financiering. 
En de financiering van de NAM is essentieel. De NCG moet de werkopdrachten geven aan het
CVW. Het CVW stuurt de inspecteurs en de aannemers op pad. Maar zonder financiering van de
NAM doet het CVW niets. 

Verder is er na mei gestart met het ombouwen van de NCG. Eric Wiebes zag het namelijk niet
langer als de beleidsorganisatie, waar het meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en
Kansrijk Groningen vastgesteld werd, maar als een uitvoeringsorganisatie voor de versterking.
De NCG Hans Alders, opgestapt op 30 mei, werd dan ook opgevolgd door een waarnemer,
Herman Sietsma, en deze is inmiddels opgevolgd door een “directeur”, Peter Spijkerman.
De organisatie van het NCG kende in 2018 een heel groot personeelsverloop en veel
onduidelijkheden over bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Dat kwam de efficiency niet ten goede.

De regio en Eric Wiebes overlegden over de impasse op 20 september, maar tot meer dan
vastleggingen van “uitgangspunten” leidde dat niet. De NCG werkte tot november 2018 aan het
Plan van Aanpak. Het werd 20 november gepubliceerd. In november stuurde Eric Wiebes ook zijn
eerste afspraken over de financiering met de NAM naar de Tweede Kamer. Maar die afspraken
hadden een interim-karakter, en waren beperkt tot de topkosten van de onveilige panden, en de
batches 1467 en 1588. Opnieuw was er overleg met de regio, op 2 november, maar verder dan
het uitspreken van intenties leidde dit niet. 

Het Plan van Aanpak van de NCG is in december en januari in gemeentelijke plannen uitgewerkt.
Het SodM heeft voor de uitvoeringsplannen van Loppersum, Appingedam en Delfzijl groen licht
gegeven. Loppersum nam de aftrap met 15 bewonersbijeenkomsten in de gemeente. Daarbij
konden de NCG en de gemeente echter weinig anders melden dan dat de uitvoering nog niet kon
beginnen, omdat de financieringsafspraken van Eric Wiebes met de NAM nog niet rond waren.
De gemeente Delfzijl wacht met bewonersbijeenkomsten. Ze eist eerst zekerheid van Eric
Wiebes.

Ook in het debat in de Tweede Kamer op 16 januari bleek de minister echter onvermurwbaar in
zijn aanpak. De heldere gezamenlijke brandbrief van Provincie, Gemeenten, Groninger Bodem
Beweging en Gasberaad negeerde hij. Ook de aanwezigheid van honderden Groningers op de
publieke tribune deed hem niks. De coalitiepartijen (VVD, CDA, CU en D66) bleven de minister
trouw, zodat er niets in zijn beleid is veranderd.

De regio heeft 15 februari opnieuw met Wiebes gesproken, opnieuw echter zonder harde
afspraken. Zie hier de brief die Eric Wiebes over dit overleg naar de Tweede Kamer zond:



https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/15/bestuurlijke-afspraken-
versterkingsaanpak

Wat is de stand van zaken nu?
In het Plan van Aanpak van de NCG staan 6.800 opnames vóór 1 november 2019 ingepland.
De minister stuurde in december de opdrachtbrief aan het CVW voor 3.000 opnames in 2019
naar de kamer. Afspraken zijn er dus over de eerste 3.000 opnames. Maar het CVW heeft
aangegeven niet meer capaciteit te hebben dan 4.000 opnames in 2019.
De opname van een pand is bovendien pas de eerste stap. De tweede stap is de beoordeling.
Daarna volgt het versterkingsadvies. Daarna komen de aannemers in beeld, voor de uitvoering
van de versterking. Over al deze vervolgstappen zijn er nog steeds geen harde afspraken
gemaakt.

Bouw
Terwijl in Groningen de versterkingsoperatie praktisch stilstond, en ook de Groningers in het
gebied hun huis (begrijpelijk) niet spontaan gingen verbouwen, trok in de rest van Nederland de
bouw juist sterk aan. Vooral in de Randstad. Project na project verrijst daar. Door deze opleving in
de bouw stijgen de kosten van schaarse bouwmaterialen razendsnel. En echte vakmensen,
metselaars, loodgieters, elektriciens, zijn er zeer in trek. Ze rijden nu in busjes vanuit het Noorden
naar de Randstad.
In Groningen hebben belangrijke ingenieursbureaus hun ingehuurde specialisten weer laten
gaan, omdat er geen opdrachten binnenkomen. Veel Groningse aannemers hadden de
versterkingsoperatie in hun jaarplanning van 2018 opgenomen. Toen die uitbleef kwamen ze in de
problemen. Inmiddels heeft bijvoorbeeld Roorda & Veldman faillissement aangevraagd. 
Of er straks voldoende capaciteit is om de versterkingsoperatie uit te voeren is zeer de vraag.

Schade

Waardedaling
Minister EricWiebes streeft een Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) na.
Afgelopen zomer is een concept-wettekst in consultatie gegaan, momenteel loopt het voor advies
bij de Raad van State. 
Niemand heeft dan nog voor schade met de het “private bedrijf” NAM te maken, alles wordt
“publiek” geregeld.
Dat IMG gaat alle Groningse schades afhandelen: de fysieke schades aan gebouwen en werken
(wat nu de TCMG doet), maar ook immateriële schade en vermogensschade, waaronder
waardedaling van woningen.  De minister heeft een adviescommissie benoemd, die hem moet
adviseren over een model om de waardedaling van woningen te bepalen. 
Eind januari 2019 kwam de commissie met een eerste concept naar Groningen, en heeft
daarovermet onder meer de GBB en de Stichting WAG gesproken. De GBB heeft daarna haar
reactie aan de commissie schriftelijk doorgegeven.
De planning is dat de commissie op 1 juli haar definitieve advies aan de minister uitbrengt, en dat
het IMG er aanvang 2020 is.

TCMG
Zoals bekend worden schades nu afgehandeld door de TCMG (Tijdelijke Commissie
Mijnbouwschade Groningen). Schade melden kan via https://www.schadedoormijnbouw.nl/.
De TCMG is op 19 maart 2018 begonnen. Ze begon met een gigantisch stuwmeer aan
openstaande schademeldingen, namelijk alle meldingen die sinds 31 maart 2017, 12.00 uur, nog
bij het CVW gedaan waren. Dat waren er 13.472. Aanvankelijk kon ze dat stuwmeer maar
mondjesmaat legen. Belangrijkste knelpunt was het aantal beschikbare experts voor de
schadeopnames (in het begin slechts 15 experts). In september is er echter een aanbesteding
geweest. Daaruit zijn meer experts beschikbaar gekomen. Inmiddels werken er 120 experts voor
de TCMG. De TCMG verwacht dan ook in de komende maanden de achterstand in te kunnen
lopen.
Zie hier de voortgang van de schadeafwikkeling: https://www.schadedoormijnbouw.nl/cijfers.
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De TCMG heeft zich laten adviseren door een Panel van Deskundigen, over de toepassing van
het bewijsvermoeden. Het advies van het Panel zal de experts ook in staat stellen sneller tot een
oordeel te komen. Verder heeft de TCMG contracten gesloten met woningbouwcorporaties –
daardoor kan er efficiënter schade worden opgenomen. Ten slotte onderzoekt de TCMG de
mogelijkheden van “een aannemersvariant”. Dan komt niet eerst een expert langs, maar direct
een aannemer. Dat zou mogelijk ook tot versnelling kunnen leiden.
Als het doorgaat kan dat vanaf 1 mei.

De voorzitter van de TCMG, Bruno van Ravels, heeft op 14 februari afscheid genomen.
Hij is opgevolgd door Bas Kortmann.

Mijnbouw

Strafproces tegen de NAM
Zoals bekend hebben de GBB en een aantal particulieren aangifte tegen de NAM gedaan
op 11 september 2015. Gerard Spong voert deze procedure voor de GBB. Een vonnis van het
Gerechtshof Leeuwarden in een artikel 12 procedure was nodig om het Openbaar Ministerie aan
het werk te krijgen. Hoe staat het er nu mee?

Gedurende de maanden mei – juli 2018 zijn 14 getuigen verhoord door de Rechter-commissaris
van de Rechtbank in Assen. Stuk voor stuk zijn zij zwaar gedupeerd door de gaswinning.
De aanwezige advocaten van de NAM hielden zich meestal op de vlakte. Advocaat Emile van
Reydt van Spong Advocaten is van oordeel dat alle getuigenissen een indringend beeld geven
van de situatie in Groningen en zeer bruikbaar zijn voor de strafrechtelijke aanpak van de NAM.
 
De onderzoeksperiode is op verzoek van Spong Advocaten uitgebreid tot en met 8 januari 2018.
Dat betekent dat ook de beving in Zeerijp meegenomen kan worden bij de overwegingen van het
Openbaar Ministerie.
 
Verder is ook het dit jaar naar buiten gekomen crisis management plan van de NAM relevant. 
Dit is gepubliceerd op de website van het SodM (https://www.sodm.nl/documenten/wob-
verzoek/2018/11/16/besluit-wob-verzoek-inzake-risico-rapporten-tankenpark-delfzijl-nam,
bijlage 9). Hierin is sprake van een verwacht aantal dodelijke slachtoffers na een zwaardere
beving. Dit is zeer relevant voor de strafzaak, immers het gaat hier om kennelijk aanwezig geacht
levensgevaar voor burgers bij een voortzetting van de gaswinning. Advocaat Emile van Reydt
heeft dan ook het Openbaar Ministerie verzocht dit crisisplan aan de processtukken toe te
voegen.
 
Het Openbaar Ministerie heeft Spong Advocaten in november laten weten dat het onderzoek naar
de NAM ‘in volle gang’ is. We wachten in spanning af!

Instemmingsbesluit gaswinning 2018-2019
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft op 14 november 2018 het
instemmingsbesluit voor de gaswinning voor het gasjaar 2018-2019 (1 oktober 2018 tot 1 oktober
2019) gepubliceerd. De NAM mag (en moet) 19,4 miljard kuub winnen; en heeft extra ruimte bij
een koud jaar en technische problemen tot 27,0 miljard kuub. De NAM doet dat met een
goedgekeurde “operationele strategie”.
De GBB is in beroep gegaan tegen het besluit, samen met Milieudefensie. Belangrijkste redenen
zijn dat de leveringszekerheid voorrang heeft op de veiligheid van Groningers en dat er geen
tijdspad voor de afbouw van gaswinning is. Daarom eisen de maatschappelijke organisaties dat
de gaswinning uit het Groningen gasveld teruggaat naar 0 kuub, en anders voorlopig vastgezet
wordt op 12 miljard kuub per jaar.
Zie hier het beroepsschrift:
https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/groninger-bodem-beweging-en-milieudefensie-
in-beroep-tegen-gaswinningbesluit/

Voortgang van de afbouw van de gaswinning
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Zoals bekend heeft minister Eric Wiebes in de brief van 29 maart 2018 aangekondigd dat de
gaswinning in het Groningenveld versneld afgebouwd wordt, en uiterlijk in 2030 geheel stopgezet
zal zijn. Dat is het zogenaamde “basispad” van het kabinet. Daartoe worden tal van maatregelen
genomen, waarvan de bouw van de stikstoffabriek in Zuidbroek de belangrijkste is.

Op 3 december 2018 heeft de minister een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de
voortgang van de maatregelen. Hij zei daarin “voor” te liggen op het basispad. Op 8 februari 2019
heeft hij opnieuw de stand van zaken aan de Tweede Kamer gemeld. Hij spreekt hierin van een
verdere versnelling van de afbouw. Dat kan door de inkoop van extra stikstof, en door minder
export naar Duitsland. Lees hier de brief:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/08/kamerbrief-over-de-
gaswinning-uit-het-groningenveld

Beroep Warffum Alert!
Op 22 januari was Warffum Alert! bij de bestuursrechter in Groningen. Op de rol stond de
behandeling van twee beroepschriften tegen de toekenning van een nieuwe
Omgevingsvergunning van de NAM-locatie bij Warffum: acht personen namens Warffum Alert! én
het Openluchtmuseum Het Hoogeland versus het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
(EZK) en de NAM. Zowel het ministerie als de NAM had twee personen afgevaardigd.
 
Wim Munters deed het woord namens Warffum Alert! Hij noemde de voornaamste bezwaren
tegen de nieuwe Omgevingsvergunning:

De informatieverstrekking bij de vergunningprocedure was ontoereikend.
Er is geen actueel en adequaat winningsplan.
De NAM voldoet niet aan zijn zorgplicht.
De MER-plicht is niet nagekomen.
Er is onduidelijkheid over te verwachten geluidhinder.

Wim Munters ging nader in op het bezwaar dat het gas uit het kleine Warffumer gasveld wordt
gewonnen op basis van een volstrekt verouderd Winningsplan uit 2005, dat is vergund vóór de
zware aardbeving van 2012. Het bestaande Winningsplan kan dus onmogelijk inzichtelijk maken
of de winning nog wel toelaatbaar is en niet teveel risico's met zich meebrengt. Munters noemde
het onbegrijpelijk dat de NAM wel een nieuw Winningsplan heeft opgesteld, maar het nooit heeft
ingediend. De NAM en het ministerie houden blijkbaar vast aan het oude Winningsplan, omdat ze
daarmee nog wel een paar jaar gas kunnen winnen uit de bodem onder Warffum.
 
De rechter bevroeg het ministerie en de NAM uitgebreid over het ingetrokken Winningsplan en
over de samenhang tussen de Omgevingsvergunning en het Winningsplan. De jurist van de NAM
verklaarde letterlijk dat het Winningsplan is ingetrokken om de werkdruk bij het ministerie te
verlagen. Dat is een reden waarmee de bewoners van Warffum absoluut geen recht wordt
gedaan.
Vervolgens benadrukte het ministerie opnieuw dat de Omgevingsvergunning en het Winningsplan
volgens haar los van elkaar staan. De Omgevingsvergunning gaat puur over de verwerking van
het gas op de locatie en het Winningsplan over de gaswinning. Het bezwaar van het verouderde
Winningsplan kan daarom volgens het ministerie geen reden zijn om de Omgevingsvergunning te
weigeren. Volgens Warffum Alert! is zo'n formalistische redenering onhoudbaar. Verwerking en
winning zijn nauw met elkaar verbonden: zonder winning geen verwerking. De eisers riepen de
rechter op met een brede en creatieve blik recht te doen aan de belangen van de burgers.
 
De rechter deed nog geen uitspraak, maar zei te overwegen de zaak "vanwege het complexe
karakter" naar een meervoudige kamer door te sturen. Zo niet, dan volgt binnen zes weken
uitspraak. Wordt vervolgd.

Politieoptreden bij acties Code Rood
Code Rood heeft een actieweek gehouden, van 24 augustus tot 31 augustus. We hebben
daarover in de vorige nieuwsbrieven bericht. Zeer opvallend was het als repressief en
intimiderend ervaren politieoptreden, zowel tijdens het kamp in Leermens, maar ook daarna,
tijdens de protestmars van Delfzijl naar Farmsum, de blokkade in Farmsum en de mars naar
Amsweer. 

Veel deelnemers aan de acties hebben daarover later bij de politie geklaagd. De politie Noord-
Nederland is daarvoor de verantwoordelijke instantie. Ook de GBB heeft een klacht ingediend.
De politie wees in eerste instantie bijna alle klachten af als zijnde “niet-ontvankelijk”, maar na het
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nodige soebatten zijn er gesprekken geweest met elf individuele klagers en met de GBB.
Ook heeft de politie intern haar optreden geëvalueerd.

Op 15 februari meldde de politie haar optreden als rechtmatig te beoordelen, en er met
tevredenheid op terug te kijken. Wel had er niet met de lange wapenstok ingeslagen mogen
worden op zittende, zich niet verzettende, demonstranten. Ook was het gebruik van nevelspray
niet volgens het boekje.

De GBB is teleurgesteld in deze positiebepaling van de politie. Het lijkt alsof nu enkele individuele
agenten (die de wapenstok en de nevelspray gebruikten) de kwaaie piet toegespeeld krijgen.
Terwijl de continu massale inzet en het nodeloos escalerende gedrag van de politie op
28 augustus buiten schot blijft. Het vertrouwen in de overheid heeft door dit optreden van de
politie opnieuw een flinke knauw gekregen.
De GBB vindt dat de politie zich dienstbaar aan de burger hoort op te stellen. Burgers moeten in
vrijheid hun mening kunnen geven. De politie behoort juist het recht op demonstratie te
faciliteren. 

Zojuist  verschenen

Wat is de betekenis van de SodM voor de Groningers
Leden-voor-leden-bijeenkomst, 22 januari, Delfzijl, met Theodor Kockelkoren

Op 22 januariwas Inspecteur-Generaal Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen
in Delfzijl. De GBB had hem uitgenodigd om een toelichting te geven over alle aspecten rondom
de gaswinning in Groningen. Binnenkort in de GBB krant een verslag van de avond. 

Op de website van de GBB is een beeldverslag beschikbaar:
https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/beeldverslag-van-het-gesprek-tussen-de-gbb-
en-dhr-kockelkoren-sodm/
 
Peilstok Groningen
De Vereniging Eigen Huis doet periodiek onderzoek onder haar leden in het gaswinningsgebied
Groningen. 
Het nieuwste onderzoek Peilstok Groningen is in november verschenen. Hieruit blijkt een verdere
daling van vertrouwen. 79 procent van de ondervraagden is negatief tot zeer negatief gestemd
over de aanpak van hun problemen en het gebrek aan daadkracht.
Zie: https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/actueel/2016-11-peilstok-groningen-
v3.pdf?sfvrsn=b488c796_0
 
Groningers zitten vast in een vicieuze cirkel van onzekerheid
Onderzoek Hasse van der Veen, Universiteit van Amsterdam

Niet alleen de gaswinning met aardbevingen en gezondheidsklachten staat in de belangstelling.
Onderhand is er ook veel belangstelling over hoe de Groningers omgaan met alle gedoe rond de
gaswinning. Voor de Universiteit van Amsterdam onderzocht Hasse van der Veen de samenhang
tussen het neoliberale beleid, de gevoelens van onzekerheid en het al of niet bieden van
weerstand.

Op grond van haar veldwerk in Groningen concludeert ze dat de Groninger vast zit in een
vicieuze cirkel van onzekerheid. Die onzekerheid, oorspronkelijk ontstaan door de aardbevingen,
wordt in stand gehouden door het neoliberale mijnbouwbeleid. Het beleid, waarin geld en winst
voorop staat, veroorzaakt verdeeldheid en machteloosheid bij de Groningers. Velen trachten
overeind te blijven door zich verre te houden van activisme.

Al ontstond steeds meer weerstand in Groningen, deze werd en wordt nog steeds gedwarsboomd
door het mijnbouwbeleid. Dat beleid komt terug in de afhandeling van schade en de versterkings-
plannen. Verdeel-en-heersbeleid is daarbij leidend. 
Het heeft geleid tot machteloosheid en een gevoel van vechten tegen de bierkaai. Het gevolg is
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dat de Groninger weerstand niet voldoende tegenwicht kan bieden tegen de inbreuk op het
welzijn door het neoliberale mijnbouwbeleid.

In de complexe situatie, waarin de mensen soms meer, en soms minder, moed hebben zich te
verzetten, zijn op een aantal gebieden successen geboekt. Zeker is dat de weerstand toeneemt,
en dat in de pers en in het recht grote successen zijn geboekt. Maar het verdeel-en-heersbeleid
ontkracht die bereidheid tot actie ook telkens weer. Het zwalkend beleid van de overheid maakt
het er zeker niet beter op. Toch blijken velen in staat er wat op te vinden, soms via initiatieven die
niet direct met de gaswinning hebben te maken. Dergelijke acties scheppen weer moed om het
heft weer in handen te nemen. Het is in hoge mate een kwestie van de moed erin houden, al blijft
voor velen de situatie onveilig.
Ondanks vele meer individuele acties, constateert Hasse een gebrek aan overkoepelende doelen
waarvoor men gezamenlijk op wil trekken. Het is een beetje alsof het verdeel-en-heersbeleid zijn
sporen in de samenleving stevig heeft verankerd. 
 
‘The Loop of Insecurity, Neoliberalism, gas extraction and resistance in Groningen’
(De vicieuze cirkel van onzekerheid, neoliberalisme, gaswinning en weerstand in Groningen)
Hasse van der Veen, Universiteit van Amsterdam. Het (Engelstalige) rapport is als pdf
te downloaded via: http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/667842

Op de agenda

Klimaatmars, 10 maart, Amsterdam
De strijd vóór het klimaat is de strijd tégen de gasellende in Groningen.

Loop daarom de Klimaatmars samen met GBB op 10 maart!
Op zondag 10 maart organiseren Milieudefensie, FNV en tal van andere maatschappelijke organi-
saties een mars in Amsterdam voor een eerlijk klimaatbeleid. Onze regering moet kiezen voor
échte oplossingen voor het klimaatprobleem en niet langer de grote vervuilers de hand boven het
hoofd houden. De organisatoren roepen iedereen die zich zorgen maakt op om mee te lopen.
Meehelpen? www.maakdeklimaatmarsgroot.nl

Met de bus naar Amsterdam
Vanuit Loppersum en Hoofdstation Groningen gaan bussen vertrekken.
Aanmelden kan via:
https://bit.ly/2IipF6u 

http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/667842
http://www.maakdeklimaatmarsgroot.nl/
https://bit.ly/2IipF6u%20


Het aantal plaatsen is beperkt.
Hou ook onze Facebook-pagina of website in de gaten voor de laatste informatie, 
www.groninger-bodem-beweging.nl of www.facebook.nl/GBBGroningen
 
Provinciale verkiezingen, 20 maart
De GBB heeft alle partijen verzocht hun standpunten t.o.v. de gaswinningsproblematiek op te
nemen in hun partijprogramma. 
In de aanloop naar de provinciale statenverkiezingen is de GBB bezig de programma's van alle
deelnemende politieke partijen te beoordelen op dit aspect. In het bijzonder zullen de standpunten
over gaswinning, schadeafhandeling en versterking langs de lat gelegd worden. Het totaaloordeel
komt binnenkort op de website van de GBB.
Kijk op www.groninger-bodem-beweging.nl alvorens een stem uit te brengen!

Provinciehuis, expositie ‘Verscheurd Groningen’
In het atrium van het (oude deel van het) Provinciehuis, ingang Martinikerkhof 12, Groningen, is
tot en met 2 maart 2019 een fototentoonstelling van Annet Eveleens. In ‘Geraakte Groningers’
worden gedupeerden geportretteerd, en enige hoofdrolspelers in het bestuurlijke Groningse
drama. Ook is er een terugblik op de actie ‘Breien met Agnes’ van Agnes Bakker en
Milieudefensie.

Pictura, expositie ‘Bevings’ 
Tot en met 10 maart 2019 is er in Pictura, Martinikerkhof 1, Groningen, een tentoonstelling over
Groningen als aardbevingsgebied. Meerdere kunstenaars, waaronder tekenaar Pluis, exposeren
daar hun kunstwerken. Zie: www.pictura-groningen.nl
 
Noord op de schaal van Richter 
verre vooraankondiging
Een Gronings meisje wordt verliefd. Natuurlijk een gewoon verhaal, maar in ongewone
omstandigheden - temidden van de aardbevingen. Geschreven door Geke Hoogstins.
Omschreven als: totaaltheater. Voorstellingen zijn in de expositiehal achter het Van der
Valkcomplex in Zuidbroek. 
Let op
Dit is een verre vooraankondiging: de voorstellingen zijn van 11 maart 2020 t/m 8 mei 2020.
Zie: http://noordrichter.nl/theater/

GBB nieuws
 
GBB krant 10
Vooraankondiging
GBB krant nummer 10 valt op woensdag 27 februari op de deurmat in Groningen.
Oplage 125.000. Huis-aan-huis wordt de krant bezorgd in Noordoost-Groningen en een groot deel
van de Stad. 
In enkele kleinere dorpen wordt de krant pas op zaterdag 2 maart bezorgd, en in de
buitengebieden van sommige dorpen – waar geen streekbladen bezorgd worden – komt de krant
niet in de bus. Ook niet bij een nee-nee-sticker.
De leden van de GBB krijgen op 27 februari bericht per e-mail over de postcodes waar de krant
bezorgd wordt. De krant ligt ook op centrale ontmoetingspunten, zoals gemeentehuizen,

http://www.groninger-bodem-beweging.nl/
http://www.facebook.nl/GBBGroningen
http://www.groninger-bodem-beweging.nl/
http://www.pictura-groningen.nl/
http://%A0http://noordrichter.nl/theater/
http://noordrichter.nl/theater/


supermarkten en dorpshuizen.

GBB bestaat 10 jaar
De Groninger Bodem Beweging is opgericht op 6 november 2009. 
Tien jaar GBB! In de GBB krant nader nieuws hierover.
Op de website alvast een voorproefje:
https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/10-jaar-gbb/
En zie daar ook het jaaroverzicht 2018:
https://www.groninger-bodem-beweging.nl/wp-content/uploads/2019/02/infographic-het-2018van-
de-GBB-5.pdf

Nieuwe website GBB
De website van de GBB is vernieuwd!
Zie: www.groninger-bodem-beweging.nl
Sommige teksten worden in de komende tijd nog verder geactualiseerd.

Gebruik het speciale jubileumlogo onder de emailhandtekening of via social media!

Help de GBB mee nieuwe leden te werven en de informatie te verbeteren
Voor de GBB is het erg belangrijk om te weten waarom je lid bent en wat je van onze informatie
vindt. Deze kennis kunnen we gebruiken om meer leden te werven, zodat we nog beter een vuist
kunnen maken! En ook kunnen we de informatievoorziening voor de leden verbeteren. 
Help mee en vul onderstaande enquête in voor 1 maart: 
https://goo.gl/forms/HKi8yWIscAGSAxik1
 
GBB contributie 2019
Op 28 januari 2019 zijn per e-mail betalingsverzoeken voor de contributie 2019 verzonden. 
De leden zonder e-mailadres hebben per post een factuur ontvangen.
De contributie is slechts 10 euro. Een donatie boven dat bedrag is meer dan welkom.
Graag overmaken naar NL50 RABO 0153 1650 65 van de GBB o.v.v. het factuurnummer
(staat in de e-mail).

Geen factuur ontvangen per e-mail? Een verkeerd e-mailadres, of andere gegevens die gewijzigd
zijn? Meld het via contact@groninger-bodem-beweging.

Contact  GBB

Mailcontact heeft de voorkeur. 

Het e-mailadres is: contact@groninger-bodem-beweging.nl

https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/10-jaar-gbb/
https://www.groninger-bodem-beweging.nl/wp-content/uploads/2019/02/infographic-het-2018van-de-GBB-5.pdf
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mailto:contact@groninger-bodem-beweging
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https://www.facebook.com/Groninger-Bodem-Beweging-329245567166929/
https://twitter.com/gronbb
http://www.groninger-bodem-beweging.nl/
https://us17.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=260405#Contact%20GBB
mailto: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. 

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

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