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Bericht aan GBB-leden

Beste GBB-leden,

Normaal gesproken zou de Algemene
Ledenvergadering (ALV) binnenkort
moeten plaatsvinden. Nu bevinden wij
ons in een uitzonderlijke situatie want
door corona zijn bijeenkomsten voor-
alsnog niet toegestaan. De vorige ALV
heeft uiteindelijk in oktober vorig jaar
online plaatsgevonden, maar de op-
komst van GBB-leden was toen laag.
Het GBB bestuur heeft dan ook be-
sloten om de ALV onder voorbehoud 
te verplaatsen naar het einde van de
zomer. Wij hopen dat er dan een
fysieke bijeenkomst gehouden kan
worden. We houden je op de hoogte en
hopen op je begrijp. 

Met vriendelijke groet,

Bestuur GBB:
Jelle van der Knoop, Albert Hebels,
Coert Fossen, Ciska van Aken
 

Recht voor Groningen

Het GBBB van week 18 ging over de
stichting Recht voor Groningen (RvG).
Het doel van de stichting is rechtzaken
te financieren die voor een brede groep
gedupeerden van belang kunnen zijn.
Hiervoor is nodig dat bewoners in het
mijnbouwgebied of sympathisanten
donateur worden van RvG. 

De stichting heeft sinds het verschijnen
van het bulletin vorige week ruim 3000
euro aan donaties mogen ontvangen.
Het GBB-bestuur voelt zich enorm
gesteund in haar strijd tegen onrecht
en bedankt alle donateurs voor hun
gift. Met jouw donatie kunnen gedu-
peerden in Groningen beter voor hun
rechten vechten! 

Wil je ook aan stichting Recht voor
Groningen doneren? Dat kan via de
website: www.rechtvoorgroningen.nl 
of stort rechtstreeks een gift op: 
NL 32 RABO 0309 0818 31 t.n.v.
“Recht voor Groningen”. 

Stichting Stop Zoutwinning

Zoutwinningsbedrijf Nedmag in Veendam blijft tot minimaal 2045 actief met het winnen van
zout in de Veenkoloniën. Hier hebben zij toestemming voor gekregen van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat (EZK), zo blijkt uit het instemmingsbesluit dat op 31 april
is gepubliceerd. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) noemt op haar website dat er
bodemdaling optreedt tot een maximum van 65 centimeter als gevolg van de huidig vergun-
de winning door Nedmag. Dit is volgens SodM de sterkste bodemdaling die in Nederland
wordt waargenomen als gevolg van winning uit de diepe ondergrond. Desondanks komt het
ministerie van EZK tot de conclusie dat de winning door Nedmag de veiligheid van
bewoners niet in gevaar brengt. Er zijn zelfs uitbreidingsplannen.

Inwoners van Kiel-Windeweer, Zuidlaarderveen en Oud Annerveen zijn zo ongerust over de
uitbreidingsplannen van zoutwinner Nedmag dat ze zich hebben verenigd in de Stichting
Stop Zoutwinning. Dat de zoutwinner uit Veendam toestemming heeft gekregen om door te
gaan met haar desastreuze activiteiten heeft Stichting Stop Zoutwinning zeker niet verrast.

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://groninger-bodem-beweging.us17.list-manage.com/track/click?u=967e7871c808c3e8bc4337466&id=1948c5994b&e=5c18c7621e
https://mijnbouwvergunningen.nl/cms/view/728be01c-5fd7-4ef4-851c-a2645fe35f98/kennisgevingen/b846cc7f-7de5-447a-a16d-ee4678e9dd7b
https://www.sodm.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-zijn-de-risicos-van-zoutwinning-in-veendam
https://www.stopzoutwinning.nl/stichting-stop-zoutwinning/


Nu het ministerie van EZK haar ‘definitieve’ besluit op de toekomstplannen van de om-
streden mijnbouwer heeft gepubliceerd reageert de stichting strijdlustig: “Een zeer slecht
besluit van het ministerie, niet verrassend, wel zeer teleurstellend. Zowel Nedmag als het
ministerie hebben op geen enkele wijze aangetoond dat de zoutwinning veilig zou kunnen.
En wij geloven ze allang niet meer op hun blauwe ogen.” 

Instemmingsbesluit zoutwinning
Het onlangs gepubliceerde besluit is in hoofdlijnen gelijk aan het ontwerpbesluit uit 2020.
Stichting Stop Zoutwinning: “In wezen is er in het definitieve besluit niets veranderd. Het
ministerie kiest nog steeds keihard vóór economische belangen van één bedrijf waarin ze
bovendien zelf belanghebbende zijn, boven veiligheid, duurzaamheid en milieu.” Zowel het
ontwerp- als het definitieve instemmingsbesluit ademt de toon van juristen in plaats van die
van deskundige mijnbouwers. Stichting Stop Zoutwinning legt zich uiteraard niet neer bij dit
besluit. “Wij gaan hiermee zonder enige twijfel naar de Raad van State. Het laatste woord is
aan de hoogste bestuursrechter in dit land. Het recht zal zegevieren.” 

Mijnbouwschade
De GBB is een vereniging van schadelijders van de bodembeweging door gaswinning.
Het gebied waar Nedmag mijnbouw door zoutwinning pleegt beslaat ten dele ook het
gebied waar de effecten van aardgaswinning voor bewoners grote nadelige gevolgen
hebben. Dit betekent dat deze regio dubbel wordt belast, men ondervindt namelijk hinder
van twee soorten mijnbouw. Het is daarom ook in het belang van onze leden dat de winning
van zout in de Veenkoloniën drastisch teruggedraaid wordt. De GBB ondersteunt de gang
naar de Raad van State van stichting Stop Zoutwinning. 

Werkwijze IMG

De werkwijze van het Instituut Mijnbouwschade (IMG) gaat op de schop. In een onlangs
verschenen reactie liet het IMG weten dat zij na grondig onderzoek van plan is om ver-
gaande aanpassingen door te voeren in de afhandeling van schademeldingen. Dit heeft
mogelijk grote gevolgen voor gedupeerden van aardgaswinning. Alvorens deze nieuwe
werkwijze te hanteren heeft het IMG de demissionair minister van Economische Zaken en
Klimaat (EZK), Bas van ’t Wout, verzocht om voorbereidingen te treffen voor de juridische
en financiële gevolgen van deze aanpassingen. 

Het GBB-bestuur heeft vernomen dat het IMG aanstaande maandag de nieuwe werkwijze
bekend zal maken. Het IMG zal over haar werkwijze gehoord worden in de Tweede Kamer
op woensdag 19 mei tussen 14:00 en 15:00. De hoorzitting is hier live te volgen. Naar
aanleiding van het onlangs verschenen bericht over de wijziging werkwijze van het IMG
stuurde de GBB een zorgenbrief naar Bas Kortmann, voorzitter van het IMG. De GBB
hoopt namelijk dat het IMG vasthoudt aan haar oorspronkelijke visie: een ruimhartige
vergoeding voor de gedupeerden van aardgaswinning, waarbij het wettelijk bewijs-
vermoeden gehanteerd blijft. Ter voorbereiding op de hoorzitting stuurt de GBB deze
zorgenbrief eveneens door naar de commissieleden van het ministerie van EZK en zullen
wij ook de inhoud van de zorgenbrief delen met de pers. 
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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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