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Terugblik op Fakkelprotest na de beving bij Garrelsweer
Onder het luiden van de noodklok waren er op woensdag 17 november door de hele
Provincie lichttoortsen te zien. Gaswinningsgedupeerden en sympathisanten
brandden op die dag honderden fakkels in Groningen (en zelfs ver daarbuiten) om
aandacht te vragen voor de gaswinningsproblematiek. De GBB riep hiertoe op en
verspreidde fakkels in en rondom Garrelsweer. Ook luidden de omliggende kerken
om half 6 de ‘noodklok’. De aanleiding hiervoor was de zware beving van 3.2 in
Garrelsweer, twee dagen eerder. Veel Groningers werden door een doffe dreun en
een rammelend huis, veroorzaakt door de beving, wakker geschud. Tot in Stad werd
de beving gevoeld. De beving bij Garrelsweer valt in het rijtje van zwaarste
gasbevingen die ooit zijn waargenomen in Groningen. In het bevingsgebied werden
we weer eens met de neus op de feiten gedrukt. Groningen veilig? Een rustige
ondergrond? Absoluut niet!
De actie werd landelijk opgepakt. Tot ver buiten de Provincie werden kaarsen en
fakkels uit solidariteit met de gedupeerde Groningers aangestoken. Er kwam zelfs
een foto van een fakkel op Aruba voorbij! De hashtag #FakkelvoorGroningen
was trending (nr. 1!) op Twitter en nationale media besteedden aandacht aan de
actie in Groningen. De GBB ving veel positieve reacties op, het gaf Groningers een
gevoel van saamhorigheid en strijdvaardigheid! Het is te hopen dat onze boodschap
ook in Den Haag is aangekomen. Hoe dan ook zullen we samen blijven strijden voor
een rechtvaardige en ruimhartige afhandeling van de gaswinningsproblemen in
Groningen, zo lang als dat nodig is.
Zo snel mogelijk afronden van de versterkingsoperatie topprioriteit!
Diezelfde woensdag sprak de GBB een half uur met minister Stef Blok tijdens zijn
bezoek aan Garrelsweer. De GBB heeft tijdens het gesprek met de minister
benadrukt dat het probleem in Groningen geen juridisch en/of technisch probleem is.
Het gaat hier om het ernstig aangetaste levensgenot van mensen. Om de veiligheid
van Groningers te kunnen garanderen moet het zo snel mogelijk afronden van de
versterkingsoperatie topprioriteit zijn! Helaas deed minister Stef Blok geen concrete
toezeggingen. Hij hoopt dat door de invoering van de typologieaanpak en de onlangs
georganiseerde bouwtop de versterkingsoperatie in een stroomversnelling raakt. We
moeten eerst afwachten hoe dit uitpakt. Op dit moment haalt de Nationaal
Coördinator Groningen (NCG), die de versterkingsoperatie uitvoert, haar eigen
doelstellingen bij lange na niet. De GBB, maar ook het Staatstoezicht op de Mijnen
(SodM) en de Nationale Ombudsman hebben eerder al hun zorgen hierover geuit.
Hoe gaat het nu verder met de gaswinning?
Heeft de beving bij Garrelsweer consequenties voor de huidige gaswinning? Op dit
moment ligt er een onderzoeksrapport naar aanleiding van de beving bij Garrelsweer
ter beoordeling bij minister Stef Blok en het SodM. Maar het is onwaarschijnlijk dat
hier directe maatregelen uit voortvloeien. De hoeveelheid te winnen gas is
gehalveerd ten opzichte van vorig gasjaar. In de voorlopige planning in het gasbesluit
staat dat na dit gasjaar de gaskraan dichtgedraaid wordt. Helaas is er daarna nog

enkele jaren sprake van een ‘waakvlam’ in het Groningenveld; gasputten blijven
open zodat er extra gas gewonnen kan worden bij een strenge winter. De beving bij
Garrelsweer toont eens te meer aan dat het van groot belang is dat de Groningse
ondergrond zo snel mogelijk stabiliseert. Zelfs na het volledig sluiten van het
Groningenveld kunnen namelijk nog jaren zware bevingen voorkomen. We hopen
dat de overheid hiervan doordrongen is, en alles-op-alles zet om de gaskraan
daadwerkelijk in 2023 dicht te draaien, én dat er zo snel mogelijk een concrete
sluitingsdatum voor de waakvlam komt.
Je ziet hieronder een kleine selectie van de honderden fakkels die online zijn
gedeeld!

Immateriële schadevergoeding gefaseerd van start
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft gefaseerd de regeling
voor immateriële schade opengesteld. Inwoners uit Zeerijp, Leermens en Eenum
(postcodes 9912, 9913, 9914, 9915) kunnen als eerste een aanvraag indienen via
de website van het IMG. Andere regio's volgen later.
Wat is immateriële schade?
Als schade financieel te berekenen is, spreekt men van materiële schade
(bijvoorbeeld de herstelkosten van de scheuren in de muur, of de nota van de
psycholoog). Alle andere schade heet immateriële schade; het wordt ook wel

smartengeld genoemd. Het gaat om leed en gederfde levensvreugde. De juridische
term is ‘persoonsaantasting’. Immateriële schade is daarom hoogstpersoonlijk.
Hoe gaat het IMG de hoogte van de schadevergoeding vaststellen?
Het bedrag dat je zult ontvangen is persoonsgebonden. Het IMG gaat een regeling
uitvoeren met vergoedingen in drie klassen: ‘persoonsaantasting’ (€ 1.500), ‘ernstige
persoonsaantasting’ (€ 3.000) en ‘zeer ernstige persoonsaantasting’ (€ 5.000). In
uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. De vergoeding geldt per
volwassene, kinderen die tot het gezin behoren krijgen een afgeleid bedrag. Het gaat
weliswaar om een hoogstpersoonlijke beoordeling, maar bij die beoordeling gebruikt
het IMG objectieve gegevens die aan de woning van de aanvrager gekoppeld zijn en
die te maken hebben met de gaswinning. Alle woningen waar de aanvrager gewoond
heeft sinds de beving van Huizinge (16 augustus 2012) tellen mee.
Voor de indeling in de drie klassen werkt het IMG met een model met vijf
“bouwstenen”:
1. Locatie
aantal aardbevingen meegemaakt; meeste ontwrichting sociale leven in de
kern van het gebied
2. Veiligheid
is er een AOS (Acuut Onveilige Situatie) gehonoreerd; zit de woning in de
versterkingsoperatie; is er verhuisd wegens onveiligheid
3. Fysieke schade
aantal schademeldingen bij NAM, CVW, TCMG of IMG; de hoogte van de
toegekende schadevergoedingen
4. Afhandelingsduur van schademeldingen
hinder en overlast door traagheid bij afhandeling
5. Persoonlijke impact
met een gerichte vragenlijst kan de aanvrager nadere gegevens over de
impact op het persoonlijke leven aangegeven worden; ook is een persoonlijk
gesprek mogelijk
Op de achtergrond bepaalt een algoritme hoe elke bouwsteen meeweegt om tot de
indeling in klassen te komen.
Aanvragen
Elke volwassene kan met DigiD aanvragen. De gegevens van de bouwstenen 1 tot
en met 4 zijn zo veel mogelijk al ingevuld door het IMG, de aanvrager hoeft deze
alleen te controleren en waar nodig te corrigeren of aan te vullen. Desgewenst kan
de aanvrager bij bouwsteen 5 eigen argumenten naar voren brengen; het invullen
van bouwsteen 5 is echter niet verplicht.
Winstwaarschuwing
Het IMG heeft twee ‘winstwaarschuwingen’ afgegeven. In de eerste plaats zijn de
bedragen die in Nederlandse rechtbanken worden toegekend voor immateriële
schade relatief laag. € 500 is soms al veel. Het is hier geen Amerika. Vandaar deze
drie klassen. In de tweede plaats heeft het IMG benadrukt met deze regeling alleen
de aansprakelijkheid van de NAM (als mijnbouwexploitant) af te wikkelen. De
regeling biedt géén vergoeding voor het overheidsfalen in Groningen.
Materiële vervolgschade
Let op! Er zijn veel voorbeelden van materiële gevolgschade: inboedelschade,
tuinschade, inkomstenderving, omzetschade, fiscale kosten, zorgkosten
(bijvoorbeeld van een psycholoog) en verhuiskosten. Al deze kosten staan dus los
van de immateriële schadevergoeding! Zorg dat je deze kosten op een rijtje hebt en
vraag voor deze materiële vervolgschade apart een vergoeding aan. Het aanvragen
van vergoeding van dergelijke schade kan via een ‘aanvraag vergoeding schade
door mijnbouw’ in het Mijn dossier via de website van het IMG. Klik hier voor meer

informatie over materiële vervolgschade.
Wat vindt de GBB van de regeling?
De GBB heeft meerdere malen kritiek geuit op de immateriële schadevergoeding van
het IMG. Wij verwachten dat de regeling niet veel Groningers blij zal maken. In ons
websitebericht je hier meer over.

GBB aanwezig bij het woonprotest in Stad op 28 november
Algemeen bestuurslid Yvonne Morselt sprak namens de GBB tijdens het woonprotest
in Stad op 28 november. Honderden mensen waren op de been om te demonstreren.
Eenzelfde soort protest vond al in meerdere steden plaats. In het Groninger
Woonmanifest staat op één dat er een einde moet komen aan de ellende in
gaswinningsgebied. Groningers verdienen een overheid die volgens hun belangen
handelt. De GBB kan dit alleen maar onderstrepen! De GBB, het Groninger
Gasberaad en Vereniging Eigen Huis doen overigens in het Sociaal Handvest een
soortgelijke oproep om de Groningse inwoner centraal te stellen.

Vervolg in strafzaak tegen de NAM
In 2015 doet de GBB samen met een aantal individuele klagers aangifte tegen de
NAM. Het Openbaar Ministerie gaf toentertijd aan de NAM niet strafrechtelijk te
willen vervolgen, maar na een ‘artikel 12 Strafvorderingsklacht’ beschikt het
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat het OM de NAM alsnog moet vervolgen. Het
OM Noord-Nederland komt na intensief onderzoek (van ruim vier jaar) naar de vraag
of klagers door de gaswinning concreet gevaar voor hun leven te duchten hebben
gehad echter tot de conclusie dat er geen bewijs is van opzettelijk strafrechtelijk
verwijtbaar handelen door de NAM. Daarom heeft het OM een bewilligingverzoek bij
het gerechtshof ingediend, waarin zij stellen dat van verdere vervolging van de NAM
moet worden afgezien. Je kunt hier het bewilligingsverzoek lezen. In navolging van
het ingediend bewilligingsverzoek werden de klagers (GBB en de meedoende
gedupeerden) in de gelegenheid gesteld te reageren op het besluit en de
argumentatie van het OM. Advocaat Gerard Spong hield op 19 juli jl. een
overtuigend betoog van twee uur waarom het verhaal van het OM niet klopt.

Afgelopen maandagochtend, 29 november, mocht de NAM in een besloten zitting bij
het Gerechtshof Leeuwarden hierop haar weerwoord geven. Naast de advocaat van
de NAM legde de directeur van de NAM, Johan Atema, een verklaring af. Hij gaf
daarbij aan dat de NAM een grote rol heeft gespeeld bij het ontstaan en verergeren
van de gaswinningscrisis, de frequentie en magnitude van de bevingen heeft
onderschat en de schade te technisch heeft benaderd en daarbij te weinig oog heeft
gehad voor de emoties van de bewoners. Niettemin blijft de NAM bij haar standpunt;
er was geen te duchten levensgevaar. Tijdens de zitting stelde de raadsheer onder
andere vragen over meldingen van acuut onveilige situaties.
Op 21 februari mag advocaat Gerard Spong reageren op het betoog van de
NAM. Daarna zal het Hof besluiten of de NAM strafrechtelijk zal worden vervolgd, of
niet. Je kunt de zaak volgen op de website van Recht voor Groningen (RvG):
www.rechtvoorgroningen.nl
Je kunt Recht voor Groningen ook steunen - mede dankzij donaties voor RvG zijn wij
in staat om de strafzaak tegen de NAM te bekostigen!

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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