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Jonah laat de stem van Groningse kinderen horen aan delegatie VN
Jonah (12) uit Middelstum mocht op vrijdag 8 oktober een delegatie van de
Verenigde Naties (VN) toespreken. Tijdens de informele bijeenkomst stonden
kinderrechten en milieu centraal. Groningen en de gaswinning raken direct aan deze
twee onderwerpen. Hoe we nú omgaan met de langdurige gevolgen van de
gaswinning bepaalt de start van Groningse kinderen als het gaat om hun perspectief.

In de 7 minuten die Jonah volgens het draaiboek kreeg, kon hij de stem van de
Groningse kinderen aan de VN delegatie laten horen! Een stem die gehoord móet
worden. De ‘bevingsstress’ die er speelt binnen gezinnen raakt de kinderen nu en
bepaalt hoe ze opgroeien. Ook daarom is het belangrijk dat bijvoorbeeld de
versterkingsoperatie zo snel mogelijk afgehandeld is. De oplossingen die er geboden
kunnen worden voor verbetering van woningen en leefomgeving hebben ook invloed
op de toekomst, en daarom op onze kinderen. Denk hierbij aan de leefbaarheid van
dorpen, werk en de energietransitie.

Het doel van het deelnemen aan deze bijeenkomst is dat het bericht van Jonah landt
binnen de Verenigde Naties en dat zij een oproep doen aan de Nederlandse Staat
om gehoor te geven aan het bewaken van kinderrechten. Met als resultaat dat de
staat concrete stappen neemt om processen vanaf nú ook echt te gaan versnellen
en capaciteit en middelen vrij gaat maken om de problematiek in Groningen aan te
pakken. Daarmee wordt de toekomst van onze kinderen veiliggesteld. Je leest hier
de speech van Jonah. 

Jelle van der Knoop, voorzitter en oprichter GBB, treedt na 12 jaar af
Vorig week is de provincie Groningen opgeschrikt door drie bevingen op één dag –
inwoners werden er ‘s ochtends mee wakker, en gingen ’s avonds met een beving
naar bed. Maar ook bij de GBB was er enige opschudding. Voorzitter én oprichter
van de GBB, Jelle van der Knoop, stopt als voorzitter van de vereniging. Op 20
oktober legt hij na twaalf jaar zijn functie neer.

De inzet van Jelle van der Knoop voor de GBB en daarmee voor de Groningers is
ongeëvenaard. Sinds de oprichting van de GBB heeft hij het grootste deel van zijn
beschikbare tijd besteed aan het succesvol opzetten en meebesturen van de
vereniging. Niet onverdienstelijk, want de formule van de GBB is succesvol
gebleken: een vereniging van burgers die zich samen scharen achter collectieve
doelen. Er is veel bereikt, waaronder de stopzetting van de gaswinning en de
afhandeling van schade en versterking onder regie van de overheid in plaats van de
NAM.

Hoewel Jelle van der Knoop ervoor kiest om na twaalf jaar zijn vrije tijd aan andere
zaken te besteden, valt hem dit zwaar: “Het is een moeilijk besluit: er is nog zoveel te
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doen! Stond in het verleden de collectieve strijd tegen de gaswinning en de positie
van de NAM centraal, nu strijdt elke bewoner zijn eigen strijd, binnen de kaders van
de nieuwe regelgeving. Daarom is het belangrijk dat de GBB blijft opkomen voor de
gerechtvaardigde belangen van gedupeerden. Er moet een partij blijven die namens
de gedupeerden tegen bestuurders, uitvoeringsinstanties, Kamerleden en ministers
zegt waar het op staat.”

Door de persoonlijke inbreng van Jelle van der Knoop werd de GBB een waardevolle
gesprekspartner voor allerlei instanties en betrokken personen. Deskundigheid en
een gedegen kennis van het complexe ‘Groninger gasdossier’ tekenen hem. Maar
naast zijn genuanceerde aanpak is er ook altijd plaats geweest voor daadkracht –
zeker als het gaat om het bestrijden van onrecht. Het GBB bestuur zal de enorme
drive van Jelle van der Knoop missen.

Er is veel bereikt maar helaas gaat er ook nog altijd veel mis: de bewoner staat niet
centraal, de versterkingsoperatie verloopt te traag en de schadeafhandeling richt zich
te weinig op het ontzorgen van bewoners met schade. En, zoals deze week nog
bleek, ook de aardbevingen zijn nog niet gestopt. De GBB bereidt zich voor om de
strijd met een nieuwe voorzitter voort te zetten en vertrouwt erop dat er zoveel
mogelijk leden zich achter haar blijven scharen!

Vernieuwd kader schadebeoordeling IMG
Sinds 17 mei 2021 hanteert het Instituut Mijnschade Groningen (IMG),
verantwoordelijk voor de afhandeling van schade door mijnbouw, een vernieuwd
beoordelingskader. De GBB schreef al eens over de nieuwe werkwijze van het
IMG in de GBB-krant en op de website, zoals je hier kunt lezen. Het doel van deze
vernieuwde werkwijze is onder andere de eenduidigheid te vergroten bij adviezen
van expertisebureaus. Het IMG heeft contracten gesloten met vier
expertisebureaus, die vervolgens weer onafhankelijke schade-experts op pad sturen
om bij mensen thuis schade op te nemen. Tussen de schadedossiers die de
expertisebureaus afleverden zag het IMG regelmatig onverklaarbare verschillen
ontstaan. Het IMG hoopte door invoering van de nieuwe werkwijze deze verschillen
terug te dringen.

Eerste resultaten IMG na invoering nieuw beoordelingskader
Op 8 oktober publiceerde het IMG de eerste resultaten sinds de invoering van de
nieuwe werkwijze. RTV Noord berichtte er deze week al over, zoals je hier kunt
lezen. 
Anders dan het IMG had gehoopt blijken de verschillen tussen de beoordelingen
door de vier expertisebureaus nog altijd groot. Met name het expertisebureau NIVRE
wijkt ver af van de rest. Dit zorgt ervoor dat er soms duizenden euro's minder worden
uitgekeerd dan bijvoorbeeld bij omliggende adressen die beoordeeld zijn door een
ander bureau. Het IMG heeft hier vooralsnog geen heldere verklaring voor, zo blijkt
ook de reactie van Bas Kortmann, voorzitter van het IMG. 

Onaanvaardbare verschillen
De GBB vindt de grote verschillen onaanvaardbaar, en waarschuwde het IMG al in
april voor de nadelige gevolgen van het vernieuwde beoordelingskader, zoals je hier
kunt lezen. De GBB sprak toen de verwachting uit dat het aantal bezwaarprocedures
bij invoering van de nieuwe werkwijze explosief zou stijgen, met als gevolg een
stijging van uitvoeringskosten en langere wachtlijsten. Dit is helaas nu het geval. 

De GBB pleit voor het consequent toepassen van de Wet bewijsvermoeden. Deze
wet is in 2016 in het leven geroepen om zo de (bewijs)last van de gevolgen van de
gaswinning van de schouders van de bewoners te halen. Aan het IMG deed de
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GBB eerder al de oproep om schade-experts beter te instrueren opdat zij het
bewijsvermoeden goed toepassen en zo op een ruimhartige wijze schade
beoordelen. Dit zal leiden tot minder inconsistenties, in tegenstelling tot het gebruik
van het nieuwe beoordelingskader.

De GBB zal haar zorgen over de werkwijze van het IMG blijven uitspreken, en zal
later deze week de Kamerleden middels een brief hierop (wederom) attenderen. Het
IMG verwacht pas eind dit jaar definitieve conclusies te kunnen trekken over het
effect van het nieuwe beoordelingskader. Ondertussen vindt er bij het IMG ook een
nieuwe aanbesteding plaats voor het werk van expertisebureaus. 

C o n t a c t  G B B

www.groninger-bodem-beweging.nl 
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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

 

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