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Liefke Munnike

Op 17 april is GBB-lid Liefke Munnike
overleden. Liefke was strijdster van het
eerste uur en een boegbeeld voor de
Groninger Bodem Beweging.
We hebben haar leren kennen als een
sociale, innemende en strijdbare vrouw
die rechtvaardigheid hoog in het vaandel
had staan. Ze heeft veel gedaan voor de
gedupeerden in Groningen en stond altijd
klaar om zich in te zetten bij een actie
of in de media. Liefke was er altijd bij.
Wij wensen Jan en andere nabestaanden
sterkte met dit grote verlies.
Wij zullen haar niet vergeten.

Parlementaire enquête gaswinning Groningen

Waarschijnlijk is in Groningen niet onopgemerkt gebleven dat in februari dit jaar de
parlementaire enquête Gaswinning Groningen van start is gegaan, zoals je hier kunt
lezen. De parlementaire enquêtecommissie doet grondig onderzoek naar de besluitvorming
over de aardgaswinning, aardbevingen, schadeafhandeling en versterking.
Hoe heeft het zover kunnen komen in Groningen, en wie was hiervoor verantwoordelijk?
Hopelijk zal in de zomer van 2023 de commissie het antwoord op deze vraag voorleggen
aan de Tweede Kamer. 

De eerste stap in het onderzoek is het vorderen van schriftelijke inlichtingen en docu-
menten bij betrokken organisaties. Deze aangeleverde documenten en inlichtingen vormen
de basis voor het feiten- en dossieronderzoek. Ook de GBB heeft hiervoor een vorderings-
brief van de enquêtecommissie ontvangen. De afgelopen twee maanden hebben de GBB-
bestuursleden zich hiervoor ingezet en veel van hun vrije tijd gewijd aan het doorspitten van
het ‘GBB archief’, dat inmiddels zo’n elf jaar aan documenten, schriftelijke inlichtingen en
correspondentie beslaat. 

Op dit moment zijn er 1124 relevante documenten en schriftelijke inlichtingen door de GBB
verzameld en afgeleverd in Den Haag, zoals je onderstaande GBB nieuwsvlog kunt zien.
Waar moet je dan zoal aan denken? Onder de aangeleverde documenten zijn agenda’s en
notulen van bestuursvergaderingen en maatschappelijke overleggen, relevante
onderzoeksrapporten, instemmings- en vaststellingsbesluiten, een overzichtslijst van GBB
acties, Kamerstukken, persberichten én een meer dan honderd pagina’s tellend
chronologisch verhaal van de aardgaswinning met de bevindingen hierover van de GBB. 
Klik op onderstaande video om deze af te spelen.

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
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/peag


Na de vordering en het samenstellen van een feiten- en onderzoekdossier voert de
commissie ‘voorgesprekken’ met deskundigen en getuigen om extra informatie in te
winnen. Vanaf juni volgend jaar zullen er openbare verhoren plaatsvinden. Iedereen die
wordt opgeroepen door de commissie is verplicht te verschijnen en wordt onder ede
verhoord. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksinstrument dat de Tweede
Kamer tot haar beschikking heeft. Wij zullen jullie zoveel mogelijk op de hoogte blijven
houden over het proces rondom de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. 

Zwart-Wit Boek Heft-in-eigen-Hand en Eigen Initiatief 

In 2016 is de pilot Heft-in-eigen-Hand (HEFT) door Nationaal Coördinator Groningen
gestart als proef voor 50 particuliere woningeigenaren. Een jaar later werd deze pilot
opgevolgd door Eigen initiatief (EI). Het uitgangspunt voor deze programma’s is dat
bewoners een grote mate van ruimte hebben in de voorbereiding en uitvoering van
bouwkundige versterking van hun pand. De bewoners staan onder begeleiding van een
door de NCG gefaciliteerde bouwbegeleider. Er zijn in totaal 272 adressen die meege-
nomen worden in deze programma’s. In december vorig jaar waren 48 van deze woningen
opgeleverd.

Uit de pilot HEFT is een bewonerscontactgroep voortgekomen die tot vandaag de dag
actief is en tweemaandelijks contact heeft, los van de NCG, over het proces waarin zij
deelnemen. De contactgroep is inmiddels uitgebreid met deelnemers van de opvolgende
pilot EI. De deelnemers van HEFT en EI lopen tegen veel problemen aan het hebben
moeite om grip en duidelijkheid te krijgen in hun versterkingsproces. Zij sloegen de handen
ineen en overhandigden in september 2020 het ‘Zwart-Wit boek’ aan NCG, ter voorbe-
reiding op de aangekondigde gesprekken tussen NCG en de bewonerscontactgroep.
In dit boek worden, zoals je hier kunt lezen, vragen en problemen opgesomd en mogelijk
antwoorden en oplossingen hiervoor door de contactgroep aangedragen.

Naar eigen zeggen heeft de bewonerscontactgroep ondertussen op veel punten helderheid
gekregen en zijn veel fluïde zaken door NCG eindelijk vastgelegd. Hiertoe is in maart dit
jaar een tweede Zwart-Wit boek gemaakt waarin mogelijke oplossingen voor problemen
worden aangereikt en kaders van de NCG worden toegelicht. Mocht je ook deelnemen aan
de pilots HEFT of EI, dan is het Zwart-Wit boek een handig document om bij de hand te
houden als je tegen problemen aanloopt tijdens het versterkingsproces. De kaders
programma HEFT en EI staan sinds september 2020 ook online op de website van de
NCG.

https://www.youtube.com/watch?v=Igbd-szamBs
https://www.groninger-bodem-beweging.nl/wp-content/uploads/2021/04/Zwart-Wit-Boek-Bewonerscontactgroep-HEFT-EI-versie-20200915-bijlagen.pdf
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/eigenaar/documenten/richtlijnen/2020/09/14/kaders-programma-heft-ei
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Je vindt het Zwart-Wit boek hier: Zwart-Wit boek HEFT/EI maart 2021.

Sinds 2020 is de NCG overigens ook gestart met het initiatief Eigenaar Kiest Bouwer (EKB)
waarbij de bewoner vanuit het verkregen versterkingsadvies samen met een zelfgekozen
aannemer op eigen initiatief kan werken aan het ontwerpen en uitvoeren van de
versterkingsmaatregelen.
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