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Voorwoord van de voorzi t ter
Beste leden,
 
Het is zomertijd. De warmste julimaand aller tijden ligt achter ons. In deze nieuwsbrief daarom
geen diepgravende beschouwingen, maar kort de nieuwsberichten van de afgelopen
maand. Bijpraten dus. Want ook in zomer staat de bodem niet stil, staat de NAM niet stil en staat
de overheid niet stil. En staan wij niet stil: zie aankondiging van Noorderzon.
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Versterk ing

Opheffing Centrum Veilig Wonen
Het CVW (Centrum Veilig Wonen) wordt per 1 januari 2020 opgeheven. Bij de oprichting
op 1 januari 2015 hadden de NAM en het CVW een 5-jaarscontract gesloten. Dat loopt nu af, en
wordt niet verlengd.

Het CVW handelde van 5 januari 2015 tot 31 maart 2017, 12.00 uur, schademeldingen af. De
laatste tijd is het enkel nog bezig met de versterkingsoperatie (in opdracht van de NCG).
De NCG gaat echter over in een nieuwe organisatie UO (uitvoeringsorganisatie) per 1 januari
2020. Deze nieuwe organisatie gaat de versterking uitvoeren. Waarschijnlijk gaan de meeste
medewerkers van het CVW over naar de UO.

Overschild
Overschild is voor veel onderwerpen een pilot. Dat is voor bewoners soms mooi, soms extra
lastig. Eerder, in oktober 2017, maakten de bewoners indruk, door zelf een Witboek uit te
brengen: een leidraad hoe om te gaan met de versterkingsoperatie. Zie: http://overschild.nu/wp-
content/uploads/2017/10/DVO-WITBOEK-OVERSCHILD.pdf

In juli is bekend geworden dat het noordelijk architectencollectief De Toeverlaat de aanbesteding
heeft gewonnen. Het is geen ontwerpopdracht, maar een opdracht "om de bewoners vanuit hun
eigen wensen te begeleiden in het maken van keuzes over versterking, verbouw of nieuwbouw,
en hen helderheid te geven over de mogelijkheden en om collectieve waarden en thema’s te
versterken."

Tegelijkertijd heeft de provincie Groningen, in overleg met de NCG en de gemeente, een
subsidieregeling ingesteld voor het behoud van karakteristieke panden in Overschild. 
Hiervoor is 2 miljoen euro uit het Nationaal Programma Groningen (NPG) beschikbaar gesteld.
De "Regeling Karakteristieke gebouwen Overschild” is onderdeel van het Erfgoedprogramma
2017-2021. 
 

Schade
 
Arbiter Bodembeweging
De Arbiter Bodembeweging is in 2016 ingesteld. De Arbiter deed uitspraak in geschillen tussen
claimanten en de NAM (c.q. CVW). De arbiter deed dus alleen uitspraken in schadezaken die
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konden worden aangemeld bij het CVW tot 31 maart 2017. 
Ook de 6.199 "oude gevallen", die in juli 2018 van de NAM een “ultiem, royaal” bod kregen, en
het daar niet mee eens waren, konden - tot 1 september 2018 - hun geschil nog aanmelden bij de
Arbiter. 

De afronding daarvan is nu in zicht, zo bericht de Arbiter op de website: 
“In september worden de laatste zaken behandeld op schouw en zitting. Iedere eigenaar die een
geschil heeft aangemeld, is inmiddels geïnformeerd over de planning van de afhandeling. De
arbiter hoopt zoveel als mogelijk zaken in dit jaar nog definitief te kunnen afronden.”

“Tussen 2016 en 2018 zijn er 2990 zaken bij de arbiter aangemeld. Er moet nu nog een klein deel
worden afgehandeld. Nu al kan worden gezegd dat in de helft van afgeronde zaken, voordat de
arbiter eraan te pas kwam, partijen alsnog overeenstemming hebben bereikt over de afhandeling
van de schade. In de andere helft van de zaken is de arbiter daadwerkelijk betrokken geweest.”

Ook de Arbiter Bodembeweging wordt naar verwachting na 1 januari 2020, en na afronding van
de laatste zaken, opgeheven.

TCMG
Zoals bekend worden fysieke schades aan gebouwen nu afgehandeld door de TCMG (Tijdelijke
Commissie Mijnbouwschade Groningen). Het gaat om schades, gemeld na 31 maart 2017, 12.00
uur. Eerder door NAM en CVW behandelde schademeldingen kunnen niet nogmaals aangemeld
worden. 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, die
nog bij het CVW gedaan waren. Dat waren er 13.472. Aanvankelijk kon ze dat stuwmeer maar
mondjesmaat legen. Sinds begin dit jaar zijn er echter meer experts beschikbaar, zodat er meer
vaart in de afwikkeling zit. Zie hier de voortgang van de
schadeafwikkeling: https://www.schadedoormijnbouw.nl/cijfers

Na de beving van Westerwijtwerd nam het aantal schademeldingen echter weer sterk toe.
Daarmee werd de roep nog groter om versnelling te brengen in de afhandeling van de schades.
Op 13 juni waren er zo´n 19.000 openstaande schademeldingen. Dat heeft geleid tot de
zogenaamde stuwmeerregeling. 

Stuwmeerregeling
De Stuwmeerregeling is geregeld in een apart ministerieel Besluit van minister Eric Wiebes, en is
bedoeld om de achterstand in de schadeafhandeling weg te werken. Zie hier voor de
tekst: https://www.schadedoormijnbouw.nl/sites/default/files/documenten/Stuwmeerregeling%2C%
20Staatscourant-2019-38034.pdf

Voortgang
Op ruim 16.000 adressen is begin juli het aanbod van de stuwmeerregeling in de bus gevallen:
een vaste schadevergoeding van 4.000 euro plus een onkostenvergoeding van 1.000 euro. Een
deel van de adressen, ongeveer 5.300, kreeg ook de mogelijkheid gebruik te maken van de
aannemersvergoeding. Per 5 augustus hebben 7.236 adressen gebruik gemaakt van de vaste
vergoeding van 4.000+1.000, en 197 van de aannemersvergoeding van maximaal 10.000+1.000.
En 649 hebben aangegeven in de reguliere schadeafhandelingsprodure verder te willen gaan.

Voor iedereen die (nog) geen keuze heeft gemaakt gaat de reguliere schadeafhandelingsprodure
gewoon verder. En wordt daarin een procedurele stap gezet (bijvoorbeeld een adviesrapport
wordt verstuurd) dan kan niet meer van de stuwmeerregeling gebruik worden gemaakt. De deur is
dan dichtgegaan.
 
Verder is de TCMG op 23 juli begonnen met de opnames die horen bij het gebruikmaken van de
stuwmeerregeling, de zogeheten “nulmetingen”. Daarmee wordt de schade vastgelegd die hoort
bij de stuwmeervergoeding. Zodat er later geen twijfel over kan ontstaan welke schade al
afgehandeld is.
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Gaswinning

Onderzoek SodM
Eind vorig jaar ontstond ophef toen bleek dat een aantal grondmeters die het KNMI gebruikt voor
de seismische metingen niet goed waren afgesteld – en het KNMI die afwijking niet aan het
ministerie had doorgegeven. Er werden kamervragen over gesteld. En het Staatstoezicht op de
Mijnen (SodM) startte een onderzoek, een zogenaamde "validatie". Op 10 juli heeft het SodM een
tussenrapport gepubliceerd. Wat blijkt?

Het probleem met de meters van destijds, de zogenaamde G0-meters, was niet zo groot, en is
adequaat afgehandeld. Maar bij B0-meters, waar het SodM nu ook naar gekeken heeft, is een
groter probleem. Deze meters zijn niet op het maaiveld aangebracht (B0 wil zeggen: bodem, op 0
meter diepte), maar vaak aan de muur, waardoor de trilling gedeeltelijk gedempt worden voordat
de meter wordt bereikt. Als gevolg daarvan zijn de gemeten pgv (snelheden) en pga
(versnellingen) te laag. Dit werkt door in de modellen die gebruikt worden, vooral bij de
versterkingsoperatie. Het precieze effect moet nog berekend worden. Naar verwachting komt hier
in de eerste helft 2020 duidelijkheid over. 

Zie hier het bericht en het volledige rapport:
https://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2019/07/10/tussentijdse-rapportage-van-onderzoek-naar-
seismisch-netwerk-groningen
 
Uitspraak Raad van State Instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld 2018-2019
Op woensdag 3 juli 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan doen in het beroep tegen het
Instemmingsbesluit 2018-2019 over de gaswinning in Groningen. De Raad van State heeft het
besluit vernietigd! Na eerdere vernietigingen van besluiten in 2015 en 2017 krijgt de minister van
EZK wederom het deksel op de neus. Wel blijven de rechtsgevolgen van het Instemmingsbesluit
in stand. 

Uit het persbericht
De minister van Economische Zaken en Klimaat moet beter motiveren waarom de Groningse
gaswinning na afloop van het huidige gasjaar 2018-2019 niet sneller kan worden afgebouwd naar
nul. De minister heeft niet duidelijk gemaakt welke inspanningen tegen welke kosten mogelijk zijn
om de gasvraag van industriële grootverbruikers, de glastuinbouw en de gasexport sneller af te
bouwen. 

Dit staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van
vandaag (3 juli 2019). Aanleiding voor de uitspraak zijn beroepschriften van inwoners van
Groningen, de Groninger Bodem Beweging, provinciale staten van Groningen en diverse
Groningse gemeenten tegen het instemmingsbesluit van de minister over de gaswinning.
 
De volledige tekst van de uitspraak met een begeleidend persbericht staat op de website.
Zie: https://www.raadvanstate.nl/gaswinning-groningen/
 
Ontwerp Vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2019-2020
Minister Eric Wiebes heeft op 17 juni het Ontwerp Vaststellingsbesluit gepubliceerd voor de
gaswinning van het gasjaar 2019-2020 (1 oktober 2019 - 1 oktober 2020). Een zienswijze
indienen kon tot en met 5 augustus. Uiterlijk 30 september wordt het definitieve
Vaststellingsbesluit 2019-2020 genomen. Alleen degenen die een zienswijze hebben ingediend
kunnen daarna tegen dit besluit in beroep gaan bij de Raad van State.

In het Ontwerp Vaststellingsbesluit gaat Eric Wiebes nog uit van een gaswinning van 15,9 miljard
kuub (bij een gemiddelde temperatuur). In de begeleidende brief aan de Tweede Kamer zegt hij
goede hoop te hebben dat hij in het definitieve Vaststellingsbesluit 12,8 miljard kuub kan
opnemen. Hij doet in de tussentijd nog een poging om tot 12 miljard te komen – het veilige niveau
dat het SodM dringend heeft geadviseerd.

Het volledige Ontwerp Vaststellingsbesluit en de onderliggende stukken en adviezen zijn
hier: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/lopende-
projecten/gaswinning/gaswinning-groningen/vaststellingsbesluit-2019
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Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie en Waddenvereniging dienen gezamenlijk
zienswijze in tegen gasbesluit
De Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie en de Waddenvereniging hebben gezamenlijk
een zienswijze ingediend op het Ontwerp-vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2019-
2020 van minister Eric Wiebes. De organisaties zijn van mening dat het besluit aangepast moet
worden voordat het definitief wordt.

Ontwerpbesluit gebaseerd op onzekerheden
Het ontwerpbesluit is gebaseerd op onzekerheden, aldus de drie organisaties: “Er lopen op dit
moment onderzoeken naar de mogelijkheden om de vraag naar gas te beperken. Afhankelijk van
de uitkomsten wordt beleid geformuleerd. Dat is dus erg onzeker”, licht voorzitter Jelle van der
Knoop van de Groninger Bodem Beweging toe. “Ook zijn er nog steeds geen harde afspraken
over de afbouw van de gaswinning. De minister maakt onvoldoende duidelijk op welke manieren
hij de winning nog verder kan beperken. De twee recente aardbevingen in Westerwijtwerd en
Garrelsweer maken opnieuw duidelijk dat een winningsniveau van meer dan 12 miljard kuub
onacceptabel is. Sowieso levert het winnen van gas zoveel nadelen op voor mens, milieu en
klimaat, dat is in deze tijd niet meer verantwoord.”

Leveringszekerheid wordt nog steeds boven veiligheid gesteld
Met dit besluit worden de Groningers onvoldoende beschermd in hun belangen. De trage
schadeafhandeling en de onzekere versterkingsoperatie moeten zwaarder meewegen in het
besluit. Bovendien stelt de minister de leveringszekerheid nog steeds boven de veiligheid van de
bewoners. Een breder beleid dan de veiligheidsnorm van 10-5 voor overlijden, die de minister
aanhoudt, ontbreekt. En er is ook niet gekeken naar een stapeling van risico's of domino-effecten.

Concrete maatregelen tegen maatschappelijke ontwrichting 
Het SodM spreekt in haar recente advies aan de minister van een ‘voortdurende
maatschappelijke ontwrichting’. Eric Wiebes dient hier in zijn vaststellingsbesluit dan ook van uit
te gaan en niet slechts geringschattend te spreken van ‘maatschappelijke bezorgdheid’. De
minister moet in zijn vaststellingsbesluit concrete maatregelen opnemen die hij gaat nemen om de
maatschappelijk ontwrichting terug te draaien en de veiligheid en het veiligheidsgevoel aan de
Groningers terug te geven. 

Voor de tekst van de zienswijze zie hier: https://www.groninger-bodem-beweging.nl/wp-
content/uploads/2019/08/ontwerp-vaststellingsbesluit-groningen-gasveld-2019-2020.pdf

Uitspraak Hoge Raad
Ruim een jaar geleden stelde de Aardbevingskamer van de rechtbank Noord-Nederland
prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. De Hoge Raad is de hoogste rechter op het gebied van
civiel, straf- en belastingrecht. Zij beantwoordt ook vragen over de uitleg van rechtsartikelen. 

De door de rechtbank Noord-Nederland voorgelegde vragen gaan over de aansprakelijkheid van
de Staat voor schade als gevolg van de gaswinning, de soorten schade die voor vergoeding in
aanmerking komen en hoe ver het tegenbewijs moet gaan om het bewijsvermoeden (omkering
bewijslast) te kunnen weerleggen.
 
Op 19 juli gaf de Hoge Raad antwoord op prejudiciële vragen over aardbevingsschade
Groningen. Belangrijkste uitspraken zijn:

De Nederlandse Staat had in ieder geval vanaf 1 januari 2005 op de hoogte moeten zijn
van de risico’s van de gaswinning. Of de Staat aansprakelijk is, sluit de Hoge Raad niet uit,
maar wordt aan het oordeel van de rechter overgelaten. De vraag is of de Staat voldoende
maatregelen heeft genomen om risico’s te voorkomen.
Het bewijsvermoeden is alleen te weerleggen als bewezen wordt, of voldoende
aannemelijk gemaakt, dat gaswinning niet de oorzaak is. De Hoge Raad hanteert een iets
ander criterium als de panel van deskundigen van de TCMG voor het ontkrachten van het
bewijsvermoeden. Dit zal echter in de praktijk weinig verschil maken.
Immateriële schade, zoals geestelijk letsel, wordt toegewezen. Je moet het wel kunnen
aantonen en dat is bijna niet te doen.
Gederfd woongenot wordt als schade gezien. Dit kan berekend worden middels virtuele
gederfde huurinkomsten.
Waardevermindering kan pas worden vastgesteld als een huis verkocht is, of op het
moment dat de bodem tot rust is gekomen. De rechter kan wel een voorschot toewijzen. 
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Dit oordeel sluit echter niet uit dat een regeling kan worden getroffen voor een
tegemoetkoming, uitkoop of garantie, zoals de waardedalingsregeling waar minister Eric
Wiebes momenteel aan werkt.

Winst van deze uitspraak
Op meerdere punten is deze uitspraak winst voor Groningen. Ten eerste staat nu juridisch vast
dat de Staat niet zonder meer onder haar aansprakelijkheid uit kan komen met het argument dat
niet zij, maar de NAM de exploitant is. Ten tweede is helder geworden dat ook andere schades
dan schade aan gebouwen voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. Verder is er meer
duidelijkheid over wat de eisen zijn aan de NAM om het bewijsvermoeden te weerleggen. Tot slot
is een belangrijk winstpunt dat een groot aantal rechtszaken tegen de NAM, die vanwege deze
vragen kwamen stil te liggen, nu weer opgepakt kunnen worden.
 
Voor wie de gehele uitspraak wil lezen, zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?
id=ECLI:NL:HR:2019:1278

Door de volharding van Nicolette Marié de Kler en haar gezin ligt nu deze baanbrekende
uitspraak van de Hoge Raad op tafel. Bedankt daarvoor!

 

Zojuist  verschenen
 

Gronings Perspectief 
In opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen onderzoekt de RUG onder de naam
Gronings Perspectief sinds 2016 de veiligheidsbeleving, de gezondheid en het
toekomstperspectief van Groningers. Het onderzoek wordt uitgevoerd met vragenlijsten onder
panelleden, interviews en groepsgesprekken onder bewoners en professionals in de regio.
Eerdere publicaties en vragenlijsten zijn te vinden op de
site https://www.groningsperspectief.nl. Tom Postmes en Katherine Stroebe zijn de
hoofdonderzoekers. Begin juli zijn er twee rapporten uitgebracht.

Gronings Perspectief: Sociale samenhang, samenwerking en veerkracht in het Groningse
gaswinningsgebied
In sommige dorpen en wijken in de provincie Groningen is er veel samenhang en samenwerking
tussen bewoners, in anderen juist veel minder. Hoe komt dat? Wat stelt gemeenschappen in staat
om optimaal samen te werken? Hoe gaan ze om met gezamenlijke uitdagingen? Om deze vragen
te beantwoorden hebben de onderzoekers van Gronings Perspectief vier dorpen en
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twee stadswijken in het gaswinningsgebied geselecteerd voor een verdiepend kwalitatief
onderzoek, door middel van interviews en focusgroepen met professionals en bewoners.
 
Is er samenwerking?
In vier van de zes onderzochte dorpen en wijken is de samenwerking over het algemeen
goed. Bewoners ontplooien veel gezamenlijke activiteiten en zijn trots op hun dorp. Er is in deze
dorpen en wijken een actief verenigingsleven. Uitdagingen, zoals sluiting van voorzieningen,
worden over het algemeen collectief opgepakt. In de twee andere dorpen/wijken is er veel minder
samenwerking.
 
De impact van de gaswinningsproblematiek
Als het gaat om gaswinning geldt voor enkele dorpen dat de bedreiging van buitenaf een impuls
geeft aan de samenhorigheid. Andersom zijn er dorpen en wijken met veel samenhang waar de
gevolgen van de gaswinning niet collectief worden opgepakt. Redenen die hiervoor worden
genoemd: men vindt het een te individueel probleem om gezamenlijk op te pakken, te complex of
(nog niet) van belang voor het eigen dorp/wijk.
 
Bevorderen van samenwerking en samenhang: Suggesties voor de praktijk
Dorpen en wijken met veel samenwerking kenmerken zich door een aantal ‘succesfactoren’ die
de samenhang en samenwerking bevorderen:

Bewoners vormen de spil.  Vrijwilligers en kartrekkers om het voortouw te nemen.
Gedeelde visie van bewoners.  Een gemeenschappelijke visie van wat een dorp/wijk nodig
heeft en een gedeeld belang om je hiervoor in te zetten.
Centrale ontmoetingsplek.  Een laagdrempelig buurthuis of activiteitencentrum waarin
bewoners zelf de regie kunnen nemen.
Faciliterende gemeente.  Een gemeente die optreedt als facilitator die bewoners middelen
en vertrouwen geeft om naar eigen inzicht te handelen.
Momentum behouden.  Snel handelen aan de kant van gemeentes (bij initiatieven van
bewoners). Lange termijn perspectieven voor initiatieven. Trage reacties of te weinig
perspectief ontnemen momentum en verminderen samenhang en samenwerking.
Respecteren van diversiteit.  Bewoners accepteren en respecteren onderlinge diversiteit.

Zie voor het volledige rapport: https://www.groninger-bodem-beweging.nl/wp-
content/uploads/2019/07/Rapport-Sociale-samenhang-samenwerking-en-veerkracht.pdf
 
Gronings Perspectief: Maatschappelijke impact van de beving van Westerwijtwerd
Ook heeft Gronings Perspectief onderzocht wat de impact van de beving van Westerwijtwerd
was.  De beving was een krachtige, van 3.4, en was op woensdag 22 mei, om 5.49 uur ’s
morgens. Veel mensen werden erdoor gewekt.

Uit het persbericht
Beving van Westerwijtwerd had impact in de wijde omgeving
De aardbeving van Westerwijtwerd werd in de gemeenten Loppersum, het Hogeland en
Groningen door een grote meerderheid van de bevolking gevoeld. Vrijwel niemand had direct na
de beving acute hulp nodig. Wel stelt men kort na de beving prijs op betere communicatie over de
beving en over de gevolgen. Ook wil men graag een directe schadeafhandeling. 

De dag na de aardbeving van Westerwijtwerd werden respondenten van het Gronings
Perspectief panel benaderd. In totaal vulden 4.803 personen de vragenlijst in, meestal binnen een
of twee dagen. De resultaten geven daardoor een goed beeld van de eerste reacties op de
beving. Dichtbij het epicentrum in Westerwijtwerd (gemeente Loppersum) werd de beving sterk
gevoeld. In de gemeente Loppersum zelf werd meer dan de helft van de bewoners er wakker
door. Onder bewoners die wakker waren voelde 85% de aardschok. In de gemeenten Groningen
en het Hogeland werd ongeveer een derde van de bewoners wakker geschud. Zo'n 70% van de
bewoners die wakker waren voelde de beving. Als bewoners de beving voelden, is hun
veiligheidsbeleving slechter.

Zie hier het volledige rapport: https://www.groningsperspectief.nl/wp-
content/uploads/2019/07/westerwijtwerd.pdf

Mensenrechtencomité Verenigde Naties tikt Nederland opnieuw hard op de vingers over
Groningen
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Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties heeft zeer krachtige aanbevelingen gedaan
aan de Nederlandse Staat over de situatie in Groningen. Het comité, dat het Internationaal
Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten bewaakt, uit in een analyse van Nederland
dat het zich zorgen maakt over de veiligheid en het welzijn van de inwoners van de regio
Groningen als ook over hun privé-leven in hun huizen. Het verwijst daarbij naar drie
mensenrechten: het recht op leven, privacy en familie(leven).

De Nederlandse Staat moet volgens het Mensenrechtencomité (par. 34 en 35 van het rapport):
(a)  De noodzakelijke maatregelen nemen om de fysieke veiligheid en het geestelijk welzijn van
mensen die in de omgeving van de gaswinning in Groningen wonen te verzekeren. Zo ook de
beveiliging en veiligheid van hun huizen.
(b)  Zorgen voor correcte en passende schadevergoeding voor de slachtoffers en voorkomen dat
toekomstige schades plaatsvinden in relatie tot de gaswinning.
(c)   Zorgen voor een zinvolle participatie van, en overleg en consultatie met, bewoners van
Groningen bij het ontwerpen en uitvoeren van het afbouwplan.

Zie voor meer informatie: https://www.groninger-bodem-
beweging.nl/nieuws/mensenrechtencomite-verenigde-naties-tikt-nederland-opnieuw-hard-op-de-
vingers-over-groningen/
 
UMCG hijst Groninger aardbevingsvlag
Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft maandag 5 augustus de Groninger
aardbevingsvlag gehesen. Het ziekenhuis wil met de vlag haar solidariteit tonen. 
Het is niet voor het eerste dat het UMCG steun betuigt aan de gedupeerden van de problemen
door de gaswinning. Eerder liepen leden van de raad van bestuur mee in de fakkeltocht op
19 januari 2018 na de beving van Zeerijp. De vlag is ontworpen door Mark van Esveld uit Beerta.
Hij wil met deze versie van de Groninger vlag aandacht genereren voor de problemen in
Groningen. Zie: https://www.groningervlag.nl/
 

Op de agenda

GBB op Noorderzon met 'Bevingsbeleving"
In het kader van het 10-jarig bestaan organiseert de GBB een aantal speciale activiteiten dit jaar.
Een van de activiteiten is een zeecontainervoorstelling op Noorderzon. De GBB staat daar van 15
t/m 19 augustus (5 dagen) en brengt op een originele manier de bevingsproblematiek onder de
aandacht van mensen die niet weten wat er met je gebeurt als je huis staat te trillen.
 
De voorstelling: 15 t/m 19 augustus 2019

https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/mensenrechtencomite-verenigde-naties-tikt-nederland-opnieuw-hard-op-de-vingers-over-groningen/
https://www.groningervlag.nl/


Zeecontainer nabij kruising Leliesingel met Kerklaan

Bevingsbeleving
‘Ik lig als verlamd in bed en hoop dat snel de zon weer opkomt. Maar tot die tijd is mijn geest de
speelbal van mijn nachtmerries en ik weet niet hoe lang ik dat nog kan volhouden.’
 
Hoe is het om gevangen te zitten in je eigen huis? Om een drukkend gevoel van onveiligheid te
ervaren? Om machteloos te wachten op een oplossing, op duidelijkheid, op een einde van deze
“ramp in slow motion”? Laat je meenemen in de Virtual Reality Experience gecreëerd door
beeldend kunstenaar Davey Smand en stap in het hoofd van Groningers, vlak voordat zij gaan
slapen. Beleef beving.
 
In Groningen hebben mensen zowel fysieke (zichtbare) als mentale (onzichtbare) schade als
gevolg van de gaswinning. In deze mixed-media installatie met audio, virtual reality (VR) en een
letterlijke onderdompeling ervaar je het gevoel van de onzichtbare schade. Naast de “beleving
van de beving” is er informatie over de impact van bodembeweging voor bewoners. Die informatie
is afkomstig van de Rijksuniversiteit Groningen.
 
Davey Smand
Hij is geboren tussen de zuid-Drentse weilanden en bossen. En had als kind al levendige
fantasieën: “Als kind stelde ik me altijd voor hoe het zou zijn om in een wereld te leven van
ridders, prinsessen, draken en tovenaars. Niets leek me mooier dan dat. Teleurgesteld dat dit er
toch niet in zit in deze dag en tijd, ben ik zelf gaan kijken hoe ik de fysieke wereld om me heen
kan veranderen en vertalen. Zodat ik anderen de wereld kan laten zien en ervaren die ik als kind
om mij heen had gebouwd.”
 
Beeldend kunstenaar Davey Smand gebruikt technologie om terug te gaan naar een meer
magische wereld. Door het gebruik van sensoren, mini-controllers en andere technieken probeert
hij de realiteit te manipuleren. Zijn werk bestaat merendeel uit interactieve installaties waarbij de
bezoeker altijd centraal staat. De interactieve installatie die op maat is gemaakt voor GBB plaatst
de bezoeker midden in de psyche van de aardbeving slachtoffers. De angst die voor de
slachtoffers zo herkenbaar is, maar voor buitenstaanders moeilijk is te omvatten, wordt
geïllustreerd.
 
Let op!
De Bevingsbeleving is niet geschikt voor mensen met een wankele gezondheid, of met indicaties
voor astma, epilepsie en dergelijke. Voor hen, én voor kinderen, is er ook een inspirerende
trilplaat aanwezig.  Met dank aan het stripmuseum.

Noorderzon
De 29e editie van Noorderzon Performing Arts Festival Groningen vindt plaats van 15 t/m 25
augustus 2019. Noorderzon trekt jaarlijks zo’n 135.000 bezoekers. Het festival vindt plaats in het
Noorderplantsoen in Groningen-stad. Meer informatie en kaartverkoop zie: www.noorderzon.nl.
De voorstelling van GBB is overigens gratis!
 
Voor meer informatie: https://www.noorderzon.nl/programma/programma-items/groninger-bodem-
beweging-en-davey-smand
 

Contact  GBB

Mailcontact heeft de voorkeur. 

http://www.noorderzon.nl/
https://www.noorderzon.nl/programma/programma-items/groninger-bodem-beweging-en-davey-smand
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


Drop Content Blocks Here

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. 

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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