
GBB Nieuwsbrief 91 - oktober 2020 Bekijk deze email in uw browser  

Voorwoord van het  bestuur
Beste leden,

Zoals bekend hielden we vorige week een enquête onder onze leden over de versterking-
operatie. Ik raad iedereen aan de resultaten van de enquête te lezen en dan met name de
antwoorden op vraag 9 naar het verstrekkingenbeleid van het Rijk. Die zijn zo veelzeggend dat ik
er verder het zwijgen toe doe.
We hebben er voor gezorgd dat de provinciale en regionale bestuurders de resultaten van deze
enquête hebben gekregen. Ze krijgen dan een goed beeld hoe er door bewoners over het beleid
wordt gedacht.

Jelle van der Knoop
voorzitter GBB

https://mailchi.mp/916ebb9624a6/gbb-nieuwsbrief-mei-2018?e=%5BUNIQID%5D
https://us17.admin.mailchimp.com/templates/*%7CARCHIVE%7C*
https://mailchi.mp/6efa7cc61486/nieuwsbrief-groninger-bodem-beweging-april-2018?e=%5BUNIQID%5D
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Versterking
Enquête
De GBB heeft op 12 oktober een enquête uitgezet onder haar leden over het vervolg van de
versterkingsoperatie. Een week later waren maar liefst 982 antwoorden binnen. Hulde daarvoor!
Geen hulde echter voor de aanpak van de versterkingsoperatie. Het gemiddelde rapportcijfer was
een 2,5. De antwoorden waren ontluisterend.
Zie hier voor het rapport met de resultaten: https://www.groninger-bodem-
beweging.nl/nieuws/resultaten-enquete-over-versterking/
Lees daar ook de bijlagen met de antwoorden op de open vragen (9 en 14).

Nationale Ombudsman
De Nationale Ombudsman heeft drie aandachtspunten voor de versterking onder de aandacht
van de Rijksoverheid gebracht. 

https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/resultaten-enquete-over-versterking/


1. Communiceer helder, duidelijk en persoonlijk 
Houd de bewoners actief op de hoogte en geef duidelijkheid over het proces, budget,
tijdsplanning en keuzes. Zorg voor een goed aanspreekpunt en wees helder over de rol
van de bewonersbegeleider. 

2. Doe wat je belooft 
Heb aandacht voor de verwachtingen die gewekt zijn en voorkom tegenstellingen binnen
gemeenschappen. Verander de spelregels niet tussentijds ten nadele van de bewoners.
Laat de beslissingen om te versterken niet afhangen van het toevallige moment van
beoordeling. 

3. Geef invulling aan de ruimhartigheid 
Geef iedere bewoner zelf de keuze over de mate en de manier van versterking; het is
zijnof haar huis. Bied inwoners een helpende hand en houd daarbij rekening met de
mogelijkheden van de inwoner.

Zie: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2020/drie-aandachtspunten-voor-minister-van-
bzk-rondom-versterking-in-groningen
 
Wetsvoorstel Versterken Groningen
Volgens een nieuwsbericht en een brief van de ministers Eric Wiebes en Kajsa Ollongren van
14 oktober is het wetsvoorstel Versterken Groningen er eindelijk. In deze aanvallende paragraaf
van de bestaande Tijdelijke wet Groningen wordt de versterkingsoperatie wettelijk verankerd.
Zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/14/versterking-groningen-definitief-in-
publieke-handen
Zie voor de teksten van het wetsvoorstel, de memorie van toelichting en het advies van de Raad
van State: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?
id=2020Z18867&dossier=35603         

De GBB en het Gasberaad hebben op 29 september in een brief aan de ministers Eric Wiebes en
Kajsa Ollongren gewezen op de nadelen van het afzonderlijk organiseren van schadeafhandeling
en versterking. “Door de schadeafhandeling en het versterkingsproces gescheiden te houden
wordt de bureaucratie en het ongemak voor bewoners vergroot”. Ze willen minimaal dat de
wetgeving zo wordt vormgegeven dat er niet een blokkade op integratie ligt. Zie hier deze brief:
https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/brief-aan-ministers-ollongren-en-wiebes/

Schade

Waardedalingsregeling
Het IMG voert de waardedalingsregeling uit. Met de waardedalingsregeling krijgen
woningeigenaren in het aardbevingsgebied een vergoeding voor de waardedaling van hun woning
over de periode 16-8-2012, de aardbeving van Huizinge, tot 1-1-2019.
De regeling is opengesteld voor eigenaren in de gemeenten Loppersum en Appingedam
per 1 september 2020.
Per 1 november volgen Het Hogeland en Groningen, per 1 januari 2021 de andere gemeenten. 

Waarderegeling NAM 
Het IMG handelt met de waardedalingsregeling de aansprakelijkheid van de NAM ‘publiek’ af. 
Dat betekent dat de eigenaren die eerder gebruik hebben gemaakt van de waarderegeling van de
NAM, er geen beroep op kunnen doen. Dit betreft ongeveer 5.000 eigenaren.
De GBB vindt dit erg onrechtvaardig, omdat mensen vaak gedwongen moesten verkopen, en
daardoor een groot verlies hebben geleden, terwijl de waarderegeling van de NAM “zeer zuinig”
was. De GBB onderzoekt mogelijkheden om in deze gevallen het verschil alsnog uitbetaald te
kunnen krijgen.

Recente ontwikkelingen
Na juridisch advies ingewonnen te hebben bereidt de GBB proefprocessen voor. In overleggen
met ambtenaren is dit voornemen nadrukkelijk kenbaar gemaakt. Inmiddels heeft ook de
Onafhankelijk Raadsman zich voor een gelijke behandeling uitgesproken. En er zijn in de kamer
vragen over gesteld. Toegezegd is door minister Eric Wiebes dat hij met een brief aan de Tweede

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2020/drie-aandachtspunten-voor-minister-van-bzk-rondom-versterking-in-groningen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/14/versterking-groningen-definitief-in-publieke-handen
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z18867&dossier=35603
https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/brief-aan-ministers-ollongren-en-wiebes/


Kamer komt. 
Dat wachten we af. Maar de voorbereidingen voor de proefprocessen gaan door!

Advies
We adviseren eigenaren die eerder gebruik hebben gemaakt van de waarderegeling van de NAM
voorlopig geen aanvraag in te dienen, en de brief van Eric Wiebes af te wachten.
Eigenaren die wel al hebben aangevraagd, en een afwijzend besluit hebben ontvangen,
adviseren we op de laatste dag van de bezwaartermijn (6 weken) in ieder geval bezwaar in te
dienen. 
In het bezwaar kan gewezen worden op het gelijkheidsbeginsel (een verkoper die geen gebruik
heeft gemaakt van de waarderegeling NAM krijgt een veel reëlere vergoeding van de werkelijke
waardedaling), en op de persoonlijke omstandigheden: bij verkoop van het huis is een groot
verlies geleden, waardoor er - om ten minste enige financiële compensatie te ontvangen - de
noodzaak was gebruik te maken van de waarderegeling van de NAM. Ook andere persoonlijke
argumenten kunnen opgevoerd worden in het bezwaar.

Schademeldingen, fysieke schade       

Oude tijden herleven?
Met de komst van de TCMG, begin 2018, was Groningen blij: eindelijk niet meer met de NAM van
doen! Helemaal vanaf januari 2019 was er tevredenheid, toen het Panel van Deskundigen een
helder advies gaf op de toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden. Een advies dat de TCMG
sindsdien volgde.
Maar met de komst van het IMG, 1 juli 2020, lijkt er wat veranderd te zijn. Opeens is de
vaststelling van de schadeoorzaak weer een ‘hot item’ geworden.

Daarvoor zijn meerdere signalen:
Op 31 augustus meldde het IMG dat 1250 aanvragen ‘on hold’ waren gezet. Het ging om
schademeldingen uit de randen van het gebied van het wettelijk bewijsvermoeden, Oost-
Groningen en de kop van Drenthe, waar volgens de experts van het IMG geen mijnbouwschade
zou kunnen zijn. Het IMG heeft nu eerst TNO en de TU Delft gevraagd onderzoek te doen.
 

Het gaat om de gebieden 1 en 2 op het kaartje.

1. Het IMG heeft apart onderzoek laten doen naar een goede methode om zettingschade
vast te stellen.

2. Het IMG heeft experts van meerdere ingenieursbureaus ingehuurd. De experts van het
bureau 10BE begonnen in juli en augustus massaal meldingen uit de omgeving van
Winschoten en andere randgebieden af te wijzen. Volgens hun ‘trilling tool’ kon schade
door gaswinning daar niet aan de orde zijn. In de maand september werd het gebied van
deze afwijzingen bovendien uitgebreid naar de kern van het gaswinningsgebied.              
Bij 10BE werken veel experts met een verleden bij CVW of NAM.

3. In bezwaarprocedures wordt een forse verharding geconstateerd. Steeds vaker krijgt de
schademelder te maken in hoorzittingen met een batterij juristen, die er een erekwestie
van lijken te maken hun zaken te ‘winnen’. De menselijke maat raakt zoek.

4. Mensen die een schademelding doen nadat ze eerder gebruik hebben gemaakt van de
stuwmeerregeling ontvangen steeds vaker een ‘afpoeierbrief’ van het IMG. Het IMG meldt



dan dat ze niet komen kijken, omdat er volgen hen “geen aardbeving is geweest die op de
locatie van uw gebouw schade kan hebben veroorzaakt”. Let hier op het gebruik van het
woord aardbeving!
Als de schademelder het hier niet mee eens moet de schademelder maar een zienswijze
indienen.

Tip. Deze zienswijze kan simpel zijn:
De opdrachtvan het IMG is om onafhankelijk, rechtvaardig, ruimhartig en voortvarend
mijnbouwschade af te handelen. Het IMG moet dat doen met oog voor de menselijke maat
(zo staat op uw site). Het ongezien afwijzen van een gemelde mijnbouwschade is daar niet mee
in overeenstemming. Ik woon in het gebied van het wettelijk bewijsvermoeden, en reken er dus op
dat u de gemelde schade zult komen opnemen.

C-schade
Veel Groningers herinneren zich nog maar al te goed hoe dat ging in de periode toen het CVW de
schades voor de NAM afhandelde. Vooral in 2016 en het eerste kwartaal van 2017 werden
schademeldingen massaal afgewezen. “C-schade, mijnheer: de schade heeft geen verband met
aardbevingen”.
Hoe wisten de experts dat destijds zo zeker? De NAM had in haar HRA opgenomen dat alleen
grondsnelheden groter dan 5 mm/s (voor monumenten 3 mm/s) schade konden veroorzaken, en
deze grondsnelheden konden pas plaatsvinden bij aardbevingen met een M > 2.3, en dan alleen
in een klein gebied rond het epicentrum, het zogenaamde effectgebied. 
De experts kwamen dus op bezoek met de resultaten van de laatste bevingen, en wisten al dat
het geen aardbevingsschade (deze term is gemunt door de NAM) kon zijn, en hoefden alleen
maar een andere oorzaak uit een lange lijst aan te wijzen… en daar werden ze heel creatief
in!  Van zettingschade tot constructiefouten, van ‘te dicht bij het spoor wonen’ tot ‘uw dochter
doucht te vaak’.

Het doet wel heel erg denken aan hoe nu de ‘trilling tool’ gebruikt wordt (3. en 5. hierboven)!!!

Invloed van de NAM?
Op 29 september schrijft minister Eric Wiebes van EZK in een brief aan de Tweede Kamer: “NAM
heeft de schadefacturen over 2018 en 2019 volledig betaald, maar heeft daar bezwaren bij geuit.
Hierover ben ik in gesprek.” Ziehier deze brief (over de bemoeienis van de NAM):
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/29/beantwoording-kamervragen-
over-einde-bemoeienis-nam-met-afhandeling-bevingsschade

Het IMG is formeel onafhankelijk, want het is een zbo (zelfstandig bestuursorgaan), maar het valt
wel onder de systeemverantwoordelijkheid van het ministerie van EZK. Hoe zelfstandig is
zelfstandig?

Mijnbouw
Gasopslag Norg
 
Geschiedenis
Het gasveld Norg was een klein gasveld. Het is tussen 1983 en 1995 leeggehaald. Later is het
door de NAM geschikt gemaakt om te dienen voor opslag. Het is nu een UGS: Underground Gas
Storage. De vraag naar gas is seizoensgebonden: in de winter is er veel vraag naar gas, in de
zomer weinig. De gasopslag Norg maakt deel uit van het Groningen systeem. Dit betekent dat de
opslag in de zomer gevuld wordt met gas uit het Groningenveld. In de winter wordt het gas
geproduceerd en ingezet om een deel van de extra vraag naar Groningen gas in de winter op te
vangen.
In de plannen van minister Eric Wiebes van EZK wordt het Groningenveld na 1 oktober 2022 niet
meer voor productie gebruikt. In Norg wordt dan niet langer Gronings gas opgeslagen, maar
pseudo G-gas (hoogcalorisch gas dat met stikstof is omgezet naar laagcalorisch). 
Het gaat dan jaarlijks om 6 miljard kuub.

Rol NAM

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/29/beantwoording-kamervragen-over-einde-bemoeienis-nam-met-afhandeling-bevingsschade


Het bijzondere van deze gasopslag is dat ze eigendom is van de NAM. Eric Wiebes is dus voor
zijn toekomstplannen afhankelijk van de NAM. Dat geeft NAM macht. Vooruitlopend op een
overeenkomst met de aandeelhouders van de NAM (Shell en ExxonMobil) heeft Eric Wiebes al
een voorschot van 90 miljoen euro overgemaakt. 

Schade
Er zijn twee bevingen geweest in het gasveld Norg, 1.1 en 1.5, beide in de negentiger jaren.
Volgens de deskundigen zijn er geen zware bevingen te verwachten, en ook nauwelijks schade.
De ondiepe ondergrond boven de opslag bestaat, anders dan in Groningen, uit stijve
zandgronden. Ook de bodembewegingen zijn beperkt. Bij injectie van 6 miljard kuub stijgt de
bodem ongeveer 1 cm, bij productie daalt de bodem weer 1 cm. Maar deze bewegingen zijn
gering in relatie tot een uiteindelijke verwachte maximale daling van 8 cm, mede door de
gasvelden in de buurt (zie het kaartje).
Door de interactie met Groningenveld valt de opslag Norg per 1 januari 2017 onder het wettelijk
bewijsvermoeden. Schades kunnen gemeld worden bij het IMG.

Aardbeving Winde, 1.8, 27 september
(Winde staat niet op het kaartje, het ligt net ten noorden van Bunne)
Volgens de NAM werd deze beving waarschijnlijk veroorzaakt door de winning uit het gasveld
Vries en het vroegere gasveld Roden. De NAM verwijst voor schademeldingen naar de
Commissie Mijnbouwschade. De burgemeester van Noordenveld weet de oorzaak van de beving
niet. Hij adviseert zijn inwoners schades op beide mogelijke plaatsen te melden:
- bij het IMG (voor het Groningenveld en de gasopslag Norg)
- bij de Commissie Mijnbouwschade (voor kleine velden).
Deze Commissie Mijnbouwschade laat op 2 oktober echter op haar website weten dat schades
gemeld moeten worden bij het IMG, omdat het gebied rond Winde valt onder het “effectgebied”
van het Groningenveld.

Inmiddels heeft de NAM een rapport over de beving gepubliceerd:
https://www.nam.nl/nieuws/2020/rapportage-bevingen-
winde/_jcr_content/par/textimage.stream/1603261526913/2a91483b1ee71c540414dda976254f4a
8c351af0/winde-quakes-27-9-2020-nam-reporting.pdf

Commissie Mijnbouwschade
Op 1 juli 2020 is de Commissie Mijnbouwschade operationeel geworden. Hier kunnen alle
Nederlanders hun schade melden waarvan zij vermoeden dat deze veroorzaakt is door
delfstofwinning (gaswinning uit kleine velden, oliewinning, zoutwinning, en zo verder).
https://www.commissiemijnbouwschade.nl/
Het gaat dus om alle andere schades door mijnbouw dan de schades die veroorzaakt zijn door

https://www.nam.nl/nieuws/2020/rapportage-bevingen-winde/_jcr_content/par/textimage.stream/1603261526913/2a91483b1ee71c540414dda976254f4a8c351af0/winde-quakes-27-9-2020-nam-reporting.pdf
https://www.commissiemijnbouwschade.nl/


het Groningenveld en de gasopslag Norg, waarvoor het IMG er is.

Vaststellingsbesluit 2020-2021 (herinnering)
Volgens het vaststellingsbesluit 2020-2021 wordt in het gasjaar 2020-2021 (1 oktober 2020 – 1
oktober 2021) 8,1 miljard kuub gas gewonnen. 
Zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/21/gaskraan-groningen-verder-dicht
Het vaststellingsbesluit ligt ter inzage op dezelfde plaatsen als waar het ontwerpbesluit ter inzage
heeft gelegen, in de periode van 25 september 2020 tot en met 6 november 2020. 
Alleen belanghebbenden die op het ontwerp een zienswijze heeft ingediend kunnen in die periode
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De regionale overheden hebben aangegeven – net als vorig jaar – geen beroep in te stellen.
De GBB zal – net als vorig jaar – wel beroep instellen, en zal dat blijven doen zolang de
gaswinning doorgaat. Immers: zolang de gaswinning doorgaat blijft levensgevaar voor de
inwoners van Groningen te duchten.

Rechtszaak tegen NAM
In deze rechtszaak is het al enige tijd oorverdovend stil. Het OM geeft aan dat het gecompliceerd
ligt. Zie voor een update het artikel op de website van de GBB:
https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/hoe-de-groninger-bodem-beweging-en-twaalf-
groningers-al-vijf-jaar-strijden-om-de-nam-in-het-strafbankje-te-krijgen/

Shell Papers
De onafhankelijke journalisten van Follow The Money zijn bezig het hele hebben en houden van
Shell boven water te krijgen. Ze doen dat via uitgebreide Wob-verzoeken. Deze week werd
bekend dat de gemeente Assen wilde meewerken aan een Wob-verzoek van Follow The Money,
maar dat het ministerie van EZK de gemeente Assen in deze probeert te muilkorven!
Zie: https://www.ftm.nl/artikelen/shell-papers-update-gemeente-assen-ministerie-ezk

Zojuist  verschenen
GAS
In het boek GAS belicht Emiel Hakkenes de geschiedenis van het Groningenveld aan de hand
van de verhalen van negentien personen die daarin – soms tegen wil en dank – een bepalende
rol in hebben gespeeld. Verkrijgbaar bij de betere boekhandel.

Onafhankelijk Raadsman
De Onafhankelijk Raadsman heeft zijn jaarrapportage 2019-2020 gepubliceerd. Ook daarin
aandacht voor de versterkingsoperatie en voor de ongelijkheid bij eerder gebruik van de
waarderegeling van de NAM.
Zie het nieuwsbericht: https://www.onafhankelijkeraadsman.nl/behandel-groningers-gelijkwaardig/
En de rapportage: https://www.onafhankelijkeraadsman.nl/wp-
content/uploads/2020/10/Jaarrapportage-Onafhankelijke-Raadsman-2019-2020.pdf
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Op de agenda

Expositie “Beweging tegen Shell”
In NDSM-Fuse in Amsterdam Noord is van 30 oktober t/m 22 november de expositie “Beweging
tegen Shell – een eeuw aan dekoloniaal weerwoord". In de context van diverse rechtszaken tegen
Shell in 2020 verkent deze expositie de strijd voor rechtvaardigheid die voorafging aan het
strijdtoneel in de rechtbank.

De Beweging tegen Shell gaat van Indonesië via het verzet van de Ogoni en de arbeidersstrijd in
Curaçao tot de Anti-Apartheid boycot. Middels installaties, audioverhalen, fotografie en relikwieën
van acties en actievoeren nodigt de expo uit om te leren over het verzet van onze voorouders en
de oproep voor dekoloniale klimaatrechtvaardigheid. Ook de GBB is aanwezig.

Stut-en-Steun

Verhuizing
Momenteel is het bewonerssteunpunt Stut-en-Steun nog gevestigd op Spoorbaan 1 in
Appingedam. Per 1 november 2020 verhuist Stut-en-Steun naar Loppersum.
Het nieuwe adres is d’Olle Bank, Molenweg 58a, 9919 JA Loppersum.
De contactgegevens blijven dezelfde: www.stutensteun.nl, welkom@stutensteun.nl, 050-2112044.

GBB

GBB blog
De GBB gaat een blog starten. Reageer! Zie: https://www.youtube.com/watch?
v=qTtF4uOJaDE&feature=youtu.be
 
GBB Algemene Leden Vergadering
Op 6 oktober is de ALV van de GBB gehouden, via "zoom". Het jaarverslag en de jaarrekening
2019 zijn vastgesteld. Heidi Disler is afgetreden, en Ciska van Aken is gekozen in het bestuur.
Zie voor een nadere kennismaking met Ciska van Aken: https://www.groninger-bodem-
beweging.nl/nieuws/een-nieuw-gezicht-bij-de-groninger-bodem-beweging/
In een volgende nieuwsbrief wordt het volledige verslag van de ALV opgenomen.
 
Profielwerkstuk (een oproep van 3 leerlingen uit Drachten)
Hallo, wij zijn Ilse, Luna en Syl drie examenleerlingen uit Drachten. 
Voor een afsluitende opdracht van onze opleiding VWO, schrijven wij een werkstuk over de
gaswinning. 
Wij zijn erg benieuwd hoe u als inwoner de gaswinning en de problemen ervaart. 
Hopelijk helpt u ons door deze enquête in te vullen!
https://forms.gle/owLvzB4GC4F7qJ1m9 
 
Korte verklarende lijst (bij deze nieuwsbrief), met de belangrijkste termen. Wie doet
wat?
 
 Betekenis Waarvoor Bijzonderheid

 NAM  Nederlandse Aardolie
 Maatschappij  wint het gas  

 NCG  Nationaal Coördinator
 Groningen  voor versterking  

 HRA
 Hazard en Risk
 Assessment

 risicomodel dat de NAM elk
 jaar in maart draait

 ongeschikt om iets over de
 veiligheid van het huis te
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 zeggen

 NPR  Nederlandse Praktijk
 Richtlijn

 om te beoordelen of een huis
 aardbevingsbestendig is

 een van de richtlijnen van
 het NEN-instituut; dit
 betreft de NPR 9998 voor
 de bouw

 IMG
 Instituut
 Mijnbouwschade
 Groningen

 voor schade aan het huis 
 en ook: vermogensschade,
 waardedaling huis en
 immateriële schade

 vanaf 1 juli 2020

 Stut-en-
 Steun   voor ondersteuning van de

 bewoner  gratis en onafhankelijk

Contact  GBB  M a i l c o n t a c t  h e e f t  d e  v o o r k e u r.  

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,

d’Olle Bank, Molenweg 58a, 9919 JA Loppersum, welkom@stutensteun.nl, 050 211 2044.
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