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

GBB in gesprek met SodM op 24 maart
De GBB-bestuursleden en een groep deskundige vrijwilligers overlegden op 24 maart met
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de verwachtingen voor na het dichtdraaien van de
gaskraan. De GBB houdt zich al langere tijd met dit onderwerp bezig en verstuurde onlangs
een brief met zorgpunten naar minister Van ’t Wout. Op uitnodiging kreeg de GBB nu
informatie hierover vanuit de expertise van het SodM. De open houding van het SodM
waardeert de GBB zeer.
De benoemde zorgpunten in de brief naar de minister zijn ook in het gesprek met SodM
aan de orde gesteld. Het Groningenveld heeft de twijfelachtige eer om als exclusieve ‘backup functie’ van laagcalorisch gas te dienen na het dichtdraaien van de gaskraan. Dit brengt
risico’s met zich mee. Wie ziet erop toe dat deze back-up functie enkel bij extreme kou
wordt ingezet? Daarnaast vraagt de GBB zich af wat er met het gasleidingnet en het
productiewaterleidingnet gebeurt bij het opruimen van de installaties, en wat de langetermijneffecten zijn als het Groningenveld zich vult met diepgelegen grondwater. En wie is
er aansprakelijk voor voortgaande bodemdaling als naeffect van de stopgezette
gaswinning? Het beëindigen van de gaswinning is een grote stap in de juiste richting, maar
het brengt eveneens veel vraagstukken met zich mee.
Wanneer je niet volledig in de complexe materie van seismologie en aanverwante rekenmodellen thuis bent dan is het moeilijk om vat te krijgen op dit onderwerp. De technische
voorlichting van het SodM lichtte een tipje van de sluier op, maar gaf soms ook onbevredigende antwoorden. Ook werd in het gesprek duidelijk dat niemand met zekerheid kan
voorspellen hoe zwaar de bevingen in de toekomst zullen zijn, hoe lang de bevingen nog
zullen doorgaan en wat er bijvoorbeeld gebeurt als er water in een gasveld stroomt.
De GBB vindt dat nazorg van het gaswinningsgebied veel aandacht verdient, en zal hierop
blijven attenderen bij verschillende instanties en bestuurders.

Consultatie versterkingskaders NCG op 23 maart
In 2017 heeft Hans Alders, voormalig Nationaal Coördinator Groningen, in samenspraak
met de NAM de ‘Kaders uitvoering versterken’ vastgesteld. Dit betreft een groot juridisch
document waarin de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de versterkingsoperatie zijn
vastgesteld. In de kaders staat beschreven welke afspraken er destijds tussen NCG en
NAM zijn gemaakt over de doelstelling van de versterkingsoperatie (veilig wonen), de
rolverdeling en de financiën. Ook komen de randvoorwaarden voor alternatieven voor
versterking, zoals ‘sloop-koop’, aan de orde binnen de opgestelde kaders.
Sinds 2017 is er veel veranderd binnen het gasdossier. De kaders zijn aan verandering
onderhevig want er komen steeds nieuwe bestuurlijke afspraken. Op dit moment is NCG de

kaders opnieuw aan het beoordelen. Een groot verschil met 2017 is dat de NAM hier
inmiddels niet meer bij betrokken is.
De GBB is op 23 maart door NCG uitgenodigd voor een consultatie van de versterkingskaders. Op deze digitale bijeenkomst kregen GBB-bestuursleden een toelichting
op het herziene kader sloop, koop of versterken. De GBB is graag op de hoogte van de
versterkingskaders omdat het belangrijke juridisch documenten zijn voor de tot nu toe
moeizaam verlopende versterkingsoperatie. De informatie vanuit NCG bleef beperkt omdat
de GBB alleen meegenomen werd in het sloop, koop of versterken kader. Door de
gefragmenteerde kennisgeving bleef een helder overzicht van de hernieuwde versterkingskaders uit. Daarom hebben de GBB-bestuursleden in het overleg aangegeven graag een
overzichtelijk document te ontvangen waarin de kaders puntsgewijs zijn uitgeschreven.
De GBB heeft daarnaast al heel vaak aangegeven dat er vanuit NCG een soort ‘klantreis’
moet worden uitgestippeld, waarin mensen precies weten wat ze kunnen verwachten en
hoe het gesteld is met hun rechten. Het gevaar dreigt dat bij de versterkingsplannen het
belang van de eigenaar en de bewoner pas op de laatste plaats komt. De GBB ziet graag
dat NCG hier iets mee doet.

IMG presenteert jaarverslag 2020
Op 16 maart is het jaarverslag 2020 van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
gepresenteerd. Volgens het IMG is het gelukt om meer schadevergoedingen toe te kennen
maar tegelijk gemiddeld minder kosten te maken voor de afhandeling van de schademelding. Naar eigen zeggen komt dit omdat het IMG steeds meer ervaring heeft met de
afhandeling van fysieke schade, wat de efficiëntie ten goede komt. Toch werd er in 2020
voor ruim 184,5 miljoen euro aan uitvoeringskosten gemaakt. Er werd 497 miljoen euro aan
schadevergoeding toegekend. Wie het jaarverslag wil inzien kan terecht op de website van
IMG (klik hier).

GBB nieuwsvlogs
Heb jij onze GBB nieuwsvlogs al voorbij zien komen? Sinds vorig jaar plaatst de GBB met
regelmaat een vlog online. Zo maakten we onder andere de onderstaande video die de
antwoorden uit de door ons gehouden enquête (klik hier) verbeeld:

We zijn benieuwd naar jouw mening. Laat het ons weten als je tips of onderwerp

suggesties hebt voor een volgende GBB nieuwsvlog. Nieuwsgierig naar meer?
Je vindt de GBB videoreeks op onze website (klik hier).
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