
GBB Bulletin - week 36 - 2021    Bekijk deze email in uw browser  

Commissievergadering EZK mijnbouw Groningen op woensdag 15 september 

Op 16 augustus jl., negen jaar na de beving van Huizinge, plaatste de Groninger
Bodem Beweging (GBB) een paginagrote advertentie in de Volkskrant, het AD en in
Trouw om hernieuwde aandacht te vragen voor de problematische situatie in
Groningen. Na negen jaar zijn de problemen voor veel Groningers namelijk nog
onverminderd groot. Sterker nog, mede door een falend overheidsbeleid lijken de
zaken er zelfs ingewikkelder op te worden. Veel problemen worden niet opgelost, de
burger dreigt juist in een diep moeras weg te zakken. Het wordt tijd dat de burger niet
alleen op papier, maar ook werkelijk centraal gesteld wordt.  

Volgende week woensdag staat sinds de zomerreces weer de eerste
commissievergadering van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over mijnbouw
Groningen op de agenda van de Tweede Kamer. Ter voorbereiding op de
vergadering heeft het GBB bestuur een brief naar de vaste kamerleden van de
commissie van EZK verstuurd. Hierin doen wij een beroep op de
volksvertegenwoordigers, en vragen wij hen dringend goede nota van de huidige
situatie in Groningen te nemen voorafgaand aan de vergadering. Benieuwd naar de
brief? Je leest het document hier. 

De commissievergadering is op woensdag 15 september van 14:00 tot 18:00, en is
te volgen via de website van de Tweede Kamer. Je kunt die dag ook
het Twitteraccount van de GBB in de gaten houden, hierop doen wij live ‘verslag’. 

Het Maatschappelijk Beraad  

Sinds 4 maart dit jaar vindt het maandelijkse overleg ‘Maatschappelijk Beraad’ (MB)
plaats. De GBB zit hierbij aan tafel met o.a. het Gasberaad, de NCG, het IMG,
de Provincie, gemeenten en het ministerie van EZK en BZK. Dit overleg is destijds in
het leven geroepen zodat deelnemende partijen het eigen standpunt toe kunnen
lichten aan elkaar. Op 31 augustus jl. was er een gesprek over de toekomst van
het Maatschappelijk Beraad. Het bestuur van de GBB achtte het zinvol om
voorafgaand aan dit gesprek haar visie op nut en noodzaak van het MB kenbaar te
maken in een brief aan alle deelnemende partijen. Je leest de brief hier. 

De GBB is van mening dat in dit Beraad geen goede invulling gegeven wordt aan
haar adviesrol. Niettemin acht de GBB het betrekken van de maatschappelijke
organisaties bij de vormgeving van het beleid cruciaal, want veel van de knelpunten
in het beleid raken de positie en belangen van bewoners. Naar de mening van de
GBB heeft voortzetting van het MB voor haar alleen zin als er sprake is van een
meer structurele informatievoorziening, een bereidheid van alle betrokken partijen tot
een open discussie en wanneer toelichting door alle betrokken partijen op gemaakte
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keuzes wordt gegeven. 

In navolging op de evaluatie wordt op korte termijn een middag ingepland waarbij
door alle partijen gekeken wordt naar de functie en invulling van het MB. De GBB
hoopt natuurlijk van harte dat het functioneren van het Beraad op korte termijn op de
hierboven beschreven wijze aangepast kan worden. We zullen onze leden via dit
bulletin op de hoogte houden van de uiteindelijke uitkomst. 

GBB uit kritiek op procedure immateriële schadevergoeding IMG

Om het immateriële leed te compenseren start binnenkort de procedure voor het
aanvragen van de immateriële schadevergoeding voor gedupeerde Groningers. Het
Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) keert deze vergoeding uit, en heeft de
testfase voor de procedure onlangs afgerond. De GBB heeft in de beginfase van de
ontwikkeling een voorstel voor de opzet van een dergelijke regeling voorgelegd. Daar
is door het IMG niets mee gedaan.

In het afgelopen jaar hebben we kennis genomen van de benadering binnen het IMG
van de bepaling van de immateriële schade van de gedupeerden door de
gaswinning, en we hebben hierop in de bilaterale overleggen met het IMG steeds
kritisch gereageerd. Dit betrof vooral de hoogte van de uit te keren vergoedingen en
de meetmethodiek van het beoogde instrument, dat in de visie van de GBB geen
meetinstrument is, maar een classificatie van de groep van bewoners. De GBB
schreef al eerder over de immateriële schadevergoeding in de 17eGBB-krant, zoals
je hier kunt lezen. 

In een onlangs verstuurde brief heeft de GBB het IMG wederom gewezen op een
aantal tekortkomingen van het instrument ter bepaling van de immateriële
schadevergoeding, waaronder het niet meewegen van het ‘te duchten levensgevaar’
bij het vaststellen van de vergoeding. Tot op heden heeft de GBB echter geen reactie
hierop ontvangen. Meer dan eens merkt de GBB dat er onvoldoende inzichten en
ervaringen van maatschappelijke organisaties worden betrokken bij besluitvorming
en vaststelling van generieke regelingen. Je kunt de strekking van de kritiek van de
GBB op de immateriële schadevergoeding hier teruglezen. 
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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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