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Het GBB Bulletin vervangt de maandelijkse nieuwsbrief en wordt wekelijks verstuurd.

Tijdelijke wet Groningen aangenomen

De GBB adviseerde om de wet in deze vorm niet aan te nemen. Waarschijnlijk was
men bang voor vertraging en is daarom de wet wel aangenomen. We hopen dat het
versterkingsproces in een stroomversnelling komt nu nieuwe afspraken in de wet zijn
vastgelegd, maar dat zal nog moeten blijken. 

Het Sociaal Handvest (klik hier om het Sociaal Handvest te lezen) stuurden de GBB, het
Gasberaad en Vereniging Eigen Huis vorige maand ook naar Tweede Kamerleden, en dat
heeft geholpen om de wet deels te verbeteren. (Klik hier om het bijbehorende persbericht te
lezen.) Zo zijn er enkele amendementen in de wijziging van de wet opgenomen, zoals het
amendement over duurzaam herstel. Dit is een belangrijk punt. Maar het moet nog duidelijk
worden wat dat voor de bewoner zal gaan inhouden. Niettemin zijn ze nu verplicht om in de
toekomst de schade niet enkel cosmetisch, maar ook duurzaam te herstellen. Dat is goed
nieuws! De GBB pleit al jaren voor duurzaam herstel. Een goed toekomstperspectief voor
de bewoner hangt samen met duurzaam herstel, waarbij bijvoorbeeld ook
funderingsproblemen worden aangepakt. We zijn benieuwd naar de uitwerking hiervan en
wat het precies gaat betekenen voor bewoners.

We vinden het jammer dat Groningers alsnog van het kastje naar de muur gestuurd worden
en niet een centraal aanspreekpunt hebben. Het blijft dus complex. Een goede
samenwerking tussen organisaties is dan een absolute must.

Is demissionair minister Bas van ’t Wout van goede wil? 

Op 8 maart jl. ontvingen wij een reactie van Bas van ’t Wout, demissionair minister
Economische Zaken en Klimaat, op de ongeveer 1100 ansichtkaarten die Groningers naar
de koning stuurden afgelopen nieuwjaar. Hij belooft om op korte termijn naar Groningen te
komen “om met eigen ogen de gevolgen van de gaswinning te zien”. Hij geeft ook aan dat
Groningen prioriteit blijft in dit kabinet. 

Maar 17 maart zijn de verkiezingen al. En mooi dat in de komende dagen Groningen nog
prioriteit is, maar wat daarna? Wij hebben niet voor niets de kaart aan de koning gericht.
Bovendien is de boodschap van de brief kort samengevat: we begrijpen hoe zwaar
sommige bewoners het hebben en doen hard ons best, er is ook al veel op touw gezet,
maar het is een complexe kwestie en dus erg moeilijk. 

Wie heeft die complexiteit bedacht? En wie kan dat oplossen? Het kan veel gemakkelijker
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en sneller en waar een wil is, is een weg. Is de demissionair minister van goede wil? 

Klik hier om de brief te lezen.

Het maatschappelijk beraad  
Op 4 maart vond het eerste
maandelijkse overleg ‘maatschappelijk
beraad’ plaats. De GBB zit hierbij aan
tafel met o.a. het Gasberaad,
Bas Kortmann (NCG), Peter
Spijkerman (IMG), Henk Staghouwer
(provincie Groningen) en Gerard
Beukema (gemeente Eemsdelta). In dit
overleg hopen deelnemende partijen
het eigen standpunt toe te kunnen
lichten aan elkaar. 

Verzamelen data
parlementaire enquête  
De parlementaire enquête over de
gaswinning is begonnen. De commis-
sieleden onderzoeken alle informatie
aangaande 60 jaar gaswinning in
Groningen. De GBB heeft van hen een
vordering gekregen voor het aan-
leveren van informatie. Op dit moment
zijn de bestuursleden druk doende met
het verzamelen van relevante
informatie uit het elfjarige GBB archief.

GBB kritiek op TNO rapport over bodemdaling

IMG liet door TNO onderzoeken of er bodemdaling kan ontstaan als gevolg van de
gaswinning (klik hier). De GBB vindt dat de vraagstellig veel te beperkt is; er werd enkel
gekeken naar directe effecten van diepe bodemdaling. En dus niet naar bijvoorbeeld de
opbouw van de bodem (klei, zand, veen, etc.). Bovendien wordt het bewijsvermoeden niet
toegepast (aanwijzen van andere oorzaak).

16e GBB-krant uit
Op 3 maart jl. is alweer de 16e editie van de GBB-krant verspreid onder 125.000
huishoudens in het aardbevingsgebied. De krant staat vol verhalen van en interviews met
Groningers die, net als bij het toeslagendrama, aan het verdrinken zijn in het
bureaucratische moeras van de overheid. Je kunt de krant hier digitaal lezen.
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