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Algemene Ledenvergadering Groninger Bodem Beweging
Afgelopen woensdagavond hield de GBB een Algemene Ledenvergadering in Hotel
Spoorzicht in Loppersum.

Wat is er op de ledenvergadering besloten?
- Jelle van der Knoop nam afscheid als bestuurslid. 
- Algemeen bestuurslid Coert Fossen is herkozen,
en door het bestuur aangewezen als vicevoorzitter.
- Yvonne Morselt is gekozen als nieuw bestuurslid. 

Het bestuur van de GBB bestaat op dit moment uit Coert Fossen, Albert Hebels,
Ciska van Aken en Yvonne Morselt. Op de Algemene Ledenvergadering
is aangegeven dat zij op zoek zijn naar een extra bestuurslid. Mocht jij je hiertoe
geroepen voelen, of iemand kennen die hiervoor geschikt is, laat het dan gerust aan
ons weten! (bijvoorbeeld via mail). 
Meer weten over het bestuur van de GBB? Klik hier. 

De vergadering werd afgesloten met een afscheidsborrel ter ere van het vertrek van
voorzitter Jelle van der Knoop. Jelle was bijna twaalf jaar lang gewaardeerd
voorzitter van de vereniging. De GBB zal zijn enorme inzet en drive missen! 

(foto: Peter Wassing)
Je leest uitgebreid over het afscheid van Jelle, het belang van vereniging Groninger
Bodem Beweging en zijn kijk op de gaswinningsproblematiek in het interview dat hij
afgelopen week gaf aan RTV Noord. 

https://mailchi.mp/916ebb9624a6/gbb-nieuwsbrief-mei-2018?e=%5BUNIQID%5D
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De Algemene Rekenkamer in Groningen

Wat is de Algemene Rekenkamer?
De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk instituut dat onderzoekt of de
Rijksoverheid goed omgaat met het geld dat burgers en bedrijven via belastingen
betalen. Ze kijken of het geld zinnig, zuinig en zorgvuldig wordt besteed. Elk jaar
worden de ministeries doorgelicht en rapporteert de Rekenkamer aan de Tweede
Kamer. Daarbij doet de Rekenkamer meer dan alleen naar inkomsten en uitgaven
kijken. Ze lichten ook elk jaar een beleidsterrein van elk ministerie door en kijken of
de overheid beleid uitvoert zoals is afgesproken. De doorlichting wordt afgesloten
met aanbevelingen. Het jaar daarop beoordeelt de Rekenkamer of de aanbevelingen
zijn opgevolgd. 

Rekenkamer neemt aardbevingsproblematiek onder de loep
In 2020 heeft de Rekenkamer bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkszaken (BZK) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) de aanpak van de
aardbevingsproblematiek in Groningen onder de loep genomen. De beide rapporten
(klik hier voor BZK, en hier voor EZK) zijn in mei 2021 gepubliceerd en bevatten zeer
scherpe conclusies en aanbevelingen.  

Zo concludeerde de Rekenkamer dat van elke euro aan schadevergoeding het IMG
56 cent kwijt is aan uitvoeringskosten. De helft daarvan gaat op aan schade-experts.
Voor de versterkingsoperatie door de NCG becijferde de Rekenkamer dat in 2020
bijna 300 miljoen euro bij de NAM is gedeclareerd. Daarvan was circa driekwart
versterkingskosten en een kwart apparaatskosten. Maar let op: de kosten van
opname en beoordeling, grofweg € 50.000 per woning, vallen binnen de genoemde
versterkingskosten. Via gederfde aardgasbaten (door een kleinere afdracht van NAM
en EBN aan de Staat) draagt de Staat per saldo 73% van de kosten van
schadeherstel en versterking. In de verantwoording naar de Kamer wordt de relatie
tussen de kosten en de resultaten van de schadevergoedings- en
versterkingsoperatie onvoldoende in beeld gebracht. Tot slot constateert de
Rekenkamer dat het Rijk de bewoner centraal wil stellen in het versterkingsproces,
maar dat daar geen criteria voor zijn opgesteld en het in de praktijk niet voldoende
gebeurt. 

Rekenkamer op bezoek bij de GBB
Vorige week waren onderzoekers van de Rekenkamer in Groningen om te praten
met instanties, burgers en met de GBB. De onderzoekers
waren met  name geïnteresseerd in de vraag of, en zo ja op welke wijze de beide
ministeries de aanbevelingen uit 2020 hadden opgevolgd. In dat opzicht kon de GBB
weinig positief nieuws melden. We konden niet anders dan constateren dat
veel bewoners nog steeds in onzekerheid verkeren over óf hun huis versterkt moet
worden en zo ja, wanneer dan. Zit je als bewoner eenmaal in het proces van
opname, beoordeling, planvorming en uitvoering, dan zijn onduidelijkheid over de
planning en het budget meer regel dan uitzondering. Verder kwam aan de orde dat
het bewijsvermoeden – de omgekeerde bewijslast - steeds verder wordt ingeperkt,
waardoor het oorspronkelijke beleidsuitgangspunt “ruimhartig” steeds minder inhoud
krijgt. 

Naar verwachting verschijnen de nieuwe verantwoordingsonderzoeken volgend
voorjaar. Het kan, naar de mening van de GBB niet anders, dan dat beide ministeries
hierbij (weer) een flinke veeg uit de pan krijgen. 

Houd je brievenbus in de gaten! 
De GBB brengt drie keer per jaar een krant uit die huis-aan-huis wordt verspreid in

https://www.rekenkamer.nl/
https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/verantwoordingsonderzoek/documenten/rapporten/2021/05/19/resultaten-verantwoordingsonderzoek-2020-ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2021/05/19/resultaten-verantwoordingsonderzoek-2020-ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat


het aardbevingsgebied. De eerste krant verscheen in januari 2016. Sindsdien
is het verspreidingsgebied flink uitgebreid en ontvangen maar liefst 125000 adressen
in de provincie Groningen de krant! Ook kun je de krant digitaal bekijken.

En het is bijna weer zo ver! De achtiendde GBB-krant valt begin november in de bus.
Benieuwd hoe onze krant tot stand komt? Klik dan op onderstaande afbeelding om
de GBB-vlog over de krant te bekijken. 

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