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Commissievergadering mijnbouw Groningen op 15 september

Afgelopen woensdag vond sinds de zomerreces de eerste commissievergadering
mijnbouw Groningen plaats. Het onderwerp gas- en zoutwinning bij de Waddenzee
had een prominente rol in dit debat. Hieronder lees je er meer over. Een aantal
betrokken Kamerleden citeerden daarnaast uit het voortgangsrapport van het
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en vroegen zich af waarom er nog altijd geen
crisis-aanpak voor Groningen is, zoals in het voortgangsrapport wordt aanbevolen.
Ook kwam de traagheid van de versterkingsoperatie – slechts 8% van alle te
beoordelen huizen is versterkt - regelmatig ter sprake, en stond de
waardedalingsregeling op de agenda. 

Niet voor iedereen pakt de waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade
Groningen (IMG) even gunstig uit. Huiseigenaren die in het verleden al
gebruik maakten van de waarderegeling van de NAM, kunnen geen aanspraak
maken op de waardedalingsregeling van het IMG. De compensatie van de NAM valt
echter fors lager uit dan van het IMG. In de afgelopen maanden vooraf aan de
zomerreces is er onderzocht of de NAM waarderegeling op een juridisch juiste
manier is uitgevoerd. Verschillen in uitkomsten tussen de NAM- en IMG-regeling
komen volgens de onderzoekers niet voort uit juridische onvolkomenheden in de
NAM-regeling, maar uit het toepassen van andere methodes met
andere ‘onzekerheidsmarges’. Je leest hier uitgebreid over de uitkomst van het
onderzoek. In het debat van afgelopen woensdag heeft minister Stef Blok dan ook
kenbaar gemaakt geen compensatie vanuit de Tijdelijk wet Groningen beschikbaar te
stellen voor dit verschil.

De GBB vindt dat onrechtvaardig. Op dit moment is de GBB daarom onder andere
een proefproces aan het optuigen over het verschil tussen de NAM waarderegeling
en de IMG waardedalingsregeling. Als hier ‘jurisprudentie’ uit voortkomt dan kan dit
mogelijk iets betekenen voor gedupeerden die gebruik hebben gemaakt van de NAM
waarderegeling. We houden natuurlijk iedereen op de hoogte over dit proefproces
middels het bulletin en onze website. 

Grunniger toustanden… yn Fryslân 

De commissievergadering mijnbouw Groningen van afgelopen woensdag ging niet
alleen over Groningen. Een belangrijk deel was gewijd aan de voorgenomen
gaswinning onder de Waddenzee. De NAM heeft een aanvraag ingediend om vanuit
Ternaard in Noord-Friesland een gasveld dat grotendeels onder de Waddenzee ligt in
de komende jaren leeg te pompen. Bewoners vrezen ‘Groningse
toestanden’: schade aan huizen en funderingen; landbouwers vrezen verzilting door
bodemdaling; natuur- en milieuorganisaties verwachten onherstelbare schade aan
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de natuur in de Waddenzee, ons grootste natuurgebied. De bewoners daar zijn
tegen, de gemeente is tegen, de provincie is tegen en de Tweede Kamer is ook
tegen. Dan moet een minister wel zwichten, toch? Zo niet minister Stef Blok… In dat
opzicht was het een déjà vu - alsof we vijf jaar terug in de tijd werden geworpen en
minister Henk Kamp aan het woord was! 
 
Schoof Stef Blok in het debat over de gaswinning in Groningen de
verantwoordelijkheid af op het Instituut Mijnbouwschade, bij dit onderwerp verschool
hij zich achter de wet. ‘Ik kan niet anders dan de vergunning verlenen’ was zijn
verweer. Schade aan natuur, aan huizen, aan landbouwpercelen, dat was toch
allemaal door middel van onderzoek weerlegd? 

Die argumentatie kennen we hier in Groningen al zo lang. Onderzoek na onderzoek
toonden aan dat er geen bodemdaling zou zijn (oeps, toch wel, maar dat levert geen
schade op!); dat er geen aardbevingen zouden komen (oeps, toch wel, maar met
slechts zeer lichte schade); dat aardbevingen niet leiden tot schade onder de grond
en funderingen en dus niet onderzocht hoeven te worden (oeps, toch wel, maar
slechts in héél, héél, hééél uitzonderlijke situaties…), enzovoorts.  
 
In Groningen weten we dat grote bedrijven vóór mensen gaan, dat 'juridisch correct'
zwaarder weegt dan rechtvaardigheid en dat geld meer waard is dan veiligheid,
welzijn, natuur. Kortom: alle zaken die belangrijk(er) zijn en niet met geld te koop.
Onze Friese buren ervaren nu helaas hetzelfde. We zijn vijf jaar verder, maar niets
lijkt veranderd! 

GBB-krant zoekt redactielid

De GBB brengt drie keer per jaar een krant uit die huis-aan-huis wordt verspreid in
het aardbevingsgebied. Maar liefst 125.000 adressen in de provincie Groningen
ontvangen de krant! Op dit moment is een groep vrijwilligers alweer druk bezig om
de nieuwe krant, die eind oktober uitkomt, samen te stellen. En zij kunnen hierbij wel
wat hulp gebruiken..

Heb jij: 

- Kennis van het gasdossier
- Aantoonbare schrijfervaring
- Tijd en energie om je voor een langere periode in te zetten

En lijkt het je leuk om als (vrijwillig) redactielid voor de GBB-krant aan de slag te
gaan? Laat het ons weten door een mailtje met een korte beschrijving van jezelf te
versturen naar: nieuws@groninger-bodem-beweging.nl!

De redactie komt vooraf aan het verschijnen van een nieuwe krant (medio maart, juni
en oktober) zo’n twee maanden wekelijks een namiddag bij elkaar. Op dit moment
gebeurt dit online. Als redactielid is het een vereiste om bij deze vergaderingen
aanwezig te zijn. Wij vinden het dus belangrijk dat je, naast schrijfervaring, hiervoor
ook tijd beschikbaar hebt! 

Meer weten over de krant? Kijk dan even op onze website.

Save the date! – bericht voor GBB-leden
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Op woensdagavond 20 oktober organiseert de GBB een algemene
ledenvergadering in Vita Nova in Middelstum. Zet deze datum dus alvast in je
agenda! Meer info volgt. 
 

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

 

Aanmelden voor het GBB Bulletin of reageren kan via: 
nieuws@groninger-bodem-beweging.nl
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