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SodM op bezoek bij GBB
Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de onafhankelijk toezichthouder op mijnbouwactiviteiten in Nederland. Zij zien toe op de veiligheid en milieubescherming bij mijnbouwactiviteiten, het gasnetwerk en wind op zee. Het SodM neemt niet alleen de technische
aspecten, maar ook maatschappelijke belangen mee in het toezicht. De taken van SodM
zijn onder andere vastgelegd in de Mijnbouwwet en de Gaswet.
Het SodM brengt jaarlijks een verslag uit, en binnenkort zal het jaarverslag 2020
verschijnen. Op 7 juni was inspecteur generaal der mijnen Theodor Kockelkoren, in
aanloop hierop, op bezoek bij de GBB. De GBB-bestuursleden en Theodor Kockerkoren
hebben bijgepraat over de huidige stand van zaken rondom de mijnbouw in Groningen.
Wat in dit gesprek vooral naar voren kwam was de uitzichtloze situatie van de versterkingsoperatie. Als de aanpak hiervan onveranderd blijft dan zal de versterkingsoperatie in
Groningen nog zeker twintig jaar duren. Dit is geen optie, maar een goede oplossing voor
dit complexe probleem blijft vooralsnog uit. Dit baart zowel de GBB als het SodM zorgen.

Online informatiebijeenkomst
'Vernieuwde aanpak IMG' 22 juni
Op 17 mei kondigde het IMG een
vernieuwde aanpak van de schadeafhandeling aan. Het IMG organiseert
op 22 juni 2021 een online bijeenkomst
voor inwoners met vragen over de
vernieuwde aanpak. In het GBB
bulletin van week 20 lees je meer over
de wijzigingen die het IMG doorvoert
en het standpunt hierover van de GBB.
Tijdens de online bijeenkomst geeft het
IMG een korte toelichting op de
besluiten en de gevolgen hiervan en
geven zij antwoord op vragen.
De online bijeenkomst is op 22 juni
van 19.30 – 21:00 uur.
Je meldt je aan voor de online bijeenkomst door een e-mail te sturen naar
aanmelden@schadedoormijnbouw.nl.
Je ontvangt na aanmelding een
bevestiging.

Online kennisbijeenkomst
‘Participatie en aardwarmte’
21 juni 2021
Informatie- en Consultatieorgaan (ICO)
Aardwarmte organiseert een online
kennisbijeenkomst op 21 juni van
15.30 - 17.30 uur. In verduurzamingsplannen speelt aardwarmte
(geothermie) een belangrijke rol.
Burgers en maatschappelijke organisaties zijn vaak niet betrokken bij
besluitvorming over deze mijnbouwactiviteit. Op het event is de centrale
vraag: hoe komt een dialoog op gang
met overheid en de geothermiesector
en wat kunnen we leren van de ervaringen met mijnbouw in Groningen
om participatie bij geothermieinitiatieven beter in te richten?
Coert Fossen, bestuurslid van de GBB,
zal de Groningse ervaringen en
lessen inbrengen.
Opgeven kan via: aanmeldformulier
bijeenkomst aardwarmte. Via deze
website kun je eveneens meer

informatie vinden over de organisatie
ICO Aardwarmte.

Minister Stef Blok op bezoek bij Stut-en-Steun
Stef Blok bracht vorige week in zijn nieuwe functie als minister van Economische Zaken en
Klimaat een werkbezoek aan Groningen. Tijdens zijn bezoek op 3 juni bezocht hij onder
andere het kantoor van Stut-en-Steun in Loppersum. Daar sprak hij met een aantal
teamleden van de organisatie. Stut-en-Steun is een steunpunt voor iedereen die
schadelijke gevolgen ondervindt ten gevolge van de mijnbouwactiviteiten in Groningen.
De onafhankelijke teamleden bieden begrip en ondersteuning aan alle mensen rondom de
afhandeling van mijnbouwschade.
Stef Blok is al de derde minister van EZK sinds het begin van dit jaar. Eric Wiebes trad
begin dit jaar af vanwege de toeslagenaffaire. Bas van ’t Wout volgde Eric Wiebes op, maar
werd na vier maanden ziek. Stef Blok neemt nu zijn taken over. Als de formatie na de
zomer is afgerond komt er binnen dit jaar ook nog een vierde minister. Overigens noemt
Stef Blok in een interview dat hij niet verwacht dat gedupeerden van de gaswinning iets
zullen merken van deze vele wisselingen. Niet iedereen deelt deze mening, zoals in
hetzelfde artikel is te lezen.

Steunpunten IMG weer geopend op afspraak
Dankzij de versoepelingen van de coronamaatregelen zijn de steunpunten van het IMG
weer geopend. De steunpunten zijn bedoeld voor inwoners met algemene vragen over
mijnbouwschade en schaderegelingen. Je kunt hier terecht als je vastloopt in je aanvraag
bij het IMG of als je bijvoorbeeld geen computer tot je beschikking hebt. De steunpunten
zijn voorlopig alleen op afspraak geopend. Om een afspraak te maken bij een steunpunt,
kun je bellen met 0800-44 44 111.
In iedere Groningse gemeente is een steunpunt aanwezig. Daarnaast is er een steunpunt
in de Drentse gemeente Aa en Hunze. Hier vind je een overzicht van alle steunpunten, de
adressen en openingstijden. Het IMG geeft als tip mee dat bezoekers die praktische hulp bij
een aanvraag willen, er goed aan doen een mobiele telefoon en DigiD-gegevens mee te
nemen, als ze die hebben.

Contact GBB
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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