
GBB Bulletin - week 17 - 2021    Bekijk deze email in uw browser  

- Joardagsklender -

Een unieke Groningse Joardagsklender van de GBB in
samenwerking met cartoonist Pluis ontvangen? 

Dat kan!

Steun de Groninger Bodem Beweging en word lid voor €10,-
per jaar. Als dank ontvang je van ons een kalender.  

Meld je aan via de website:
www.groninger-bodem-beweging.nl  

Ben je al GBB-lid, maar wil je toch de joardagsklender thuis
op kunnen hangen? Draag een nieuw lid aan, en stel ons
hiervan op de hoogte door een mailtje te sturen
naar: nieuws@groninger-bodem-beweging.nl

Gezamenlijk kunnen we een vuist maken!

Voorzitter GBB geridderd

In de ochtend van 26 april is Jelle van der Knoop, oprichter en huidige voorzitter van de
GBB, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Jelle van der Knoop heeft zich
op bijzondere wijze maatschappelijk onderscheiden, niet alleen in zijn loopbaan, maar
vooral in zijn vrijwillige werkzaamheden voor de leefgemeenschap waarin hij vertoeft. 

Natuurlijk kennen we Jelle van der Knoop als een van de drijvende krachten achter de
Groninger Bodem Beweging. Middels zijn rol als voorzitter en initiatiefnemer van de GBB
zet hij zich al meer dan tien jaar in voor een rechtvaardige afhandeling van schade en
herstel voor de bewoners van het Groningen gasveld. Hij wees overheid en de NAM op
veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met de aardgaswinning en stond gedupeerde
Groningers met raad en daad bij in de afwikkeling van individuele, complexe
schadegevallen.
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Naar eigen zeggen stond Jelle van der Knoop dubbel tegenover het ontvangen van een
lintje: “Ik ben niet zo’n lintjesman. Het weegt voor mij zwaar dat er vanuit de regio aanvraag
is geweest voor deze onderscheiding. Ik zie het maar als grote blijk van waardering.”
Daarnaast benadrukt Jelle van der Knoop dat de GBB een organisatie is waar veel mensen
zich belangeloos voor inzetten. Zonder hen was het niet gelukt. En hij bedankt zijn vrouw
Mijntje: “We hebben de afgelopen tien jaar veel tijd geïnvesteerd in de gasproblematiek.
Zij heeft alles moeten opvangen en kwam hierdoor minder aan haar eigen dingen toe.
Zonder haar had het nooit gekund.” 

De werkwijze van het IMG

Eind maart kondigde het Instituut Mijnbouwschade Groningen op haar website aan dat de
afhandeling van circa 1500 schademeldingen langer zou gaan duren. Het IMG ondervindt
namelijk problemen in de afhandeling van mijnbouwschade. Zij zien eenexponentiële groei
van het aantal schademeldingen en inconsistentie in de schadebeoordelingen door
aangestelde schade-experts. Ook zijn er nieuwe inzichten ontstaan, onder meer door
onderzoek naar de kans op schade door diepe bodemdaling. Uit het bericht blijkt dat het
IMG overweegt haar werkwijze aan te passen en dat zij hierover eind april een beslissing
nemen.

Inmiddels weten we dat de werkwijze inderdaad op de schop gaat. IMG liet in een onlangs
verschenen reactie weten dat zij na grondig onderzoek van plan is om vergaande
aanpassingen door te voeren. Alvorens deze nieuwe werkwijze te hanteren heeft zij de
minister van EZK, Bas van ’t Wout, verzocht om voorbereidingen te treffen voor de
juridische en financiële gevolgen van deze aanpassingen. Ook verzoekt zij de Tweede
Kamer het IMG uit te nodigen voor een ‘technische briefing’. We kunnen alleen maar gissen
hoe deze nieuwe werkwijze eruit komt te zien. Volgens het IMG publiceert zij de nieuwe
besluiten hierover nu medio mei.

We weten wel dat de beoordelingen van bijna 3000 schademeldingen inmiddels zijn
stilgelegd tot de nieuwe besluitvorming. Afgelopen woensdag vond er een beving van 2.3
plaats in de buurt van Huizinge, waarbij mogelijk weer tientallen huizen zijn beschadigd.
Ondertussen loopt de wachttijd voor herstel van mijnbouwschade alsmaar op. In een
onlangs verstuurde brief gericht aan het IMG heeft de GBB haar zorgen geuit over
mogelijke wijzigingen in de werkwijze. De GBB hoopt vooral dat het IMG vasthoudt aan
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haar oorspronkelijke visie: een ruimhartige vergoeding voor aardgaswinningsgedupeerden,
waarbij het wettelijk vermoeden gehanteerd blijft.

C o n t a c t  G B B

www.groninger-bodem-beweging.nl 
contact@groninger-bodem-beweging.nl

GBB-leden kunnen ook telefonisch contact opnemen op maandag van 14:00 tot 16:00 en op dinsdag van
19.30 tot 21.30 op telefoonnummer 06 21 61 50 80. Contact via mail heeft de voorkeur.

Voor individuele hulp en ondersteuning neem contact op met Stut-en-Steun:
www.stutensteun.nl

welkom@stutensteun.nl
050 211 2044
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