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Beste GBB leden en andere bulletin-lezers,
Dit is alweer het laatste bulletin van 2021 - en wat was het weer een veelbewogen
jaar.
Laten we dan toch afsluiten met een hele positieve noot: de GBB is ontzettend blij
met de steun en inzet van de leden. Jullie laten van je horen; via social media, via
mail en telefoon, tijdens de ledenvergadering en klankbordledenvergaderingen
en vooral ook tijdens onze acties - het fakkelprotest van vorige maand was hier weer
een mooi en hartverwarmend voorbeeld van. Al meer dan tien jaar bestaat de GBB,
en nog altijd strijden we samen voort! Op naar een mooi en gezond 2022!

Laatste jaarrapportage van de Onafhankelijke Raadsman
Op 29 november jl. leverde Leendert Klaassen, Onafhankelijke Raadsman
Gaswinning, zijn laatste jaarrapport op. Per januari worden zijn taken overgedragen
aan de Nationale ombudsman. In het jaarrapport 2020-2021 worden aanbevelingen
gedaan aan instanties zoals IMG en NCG en aan de ministeries van EZK en BZK.

De Onafhankelijke Raadsman constateert dat de ongelijkheid nog steeds toeneemt
in het gasdossier. Door nieuwe regelingen en programma’s, gewijzigde werkwijzen
en veranderende kaders wordt het er niet duidelijker of eerlijker op. Iedereen loopt
tegen een bureaucratische muur op, zo blijkt uit de vele verhalen van inwoners én
medewerkers. Het lijkt erop dat steeds meer zaken enkel juridisch worden
vastgelegd (juridificeren). De Onafhankelijke Raadsman stelt dat het tijd wordt dat er
een einde komt aan Kafka in Groningen. De GBB kan zich hier alleen maar bij
aansluiten!

Rijk en regio stellen uitgangspunten meerjarenversterkingsplan (MJVP) vast
Er is wéér over de versterking gepraat door Rijk en Regio en daar is een plan uit
voortgekomen: het meerjarenversterkingsplan (MJVP). Dit plan komt voort uit het
pakket versnellingsmaatregelingen, dat al op 23 januari 2020 is gepresenteerd.
Het plan is gebaseerd op aannames en het is daarom de vraag of het realistisch is,
maar de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), de uitvoeringsorganisatie voor de
versterking, blijft optimistisch.

Let op! Vraag alleen de subsidie verduurzaming en verbetering Groningen van
10.000 euro aan via Samenwerkingsverband Noord Nederland
In januari is er een nieuwe aanvraagronde voor de subsidieregeling 'verduurzaming
en verbetering Groningen' van 10.000 euro. Er zijn personen die hier op een
malafide manier van mee willen profiteren: zij bieden tegen betaling middels
"bureaus" hulp aan bij de subsidieaanvragen. Deze hulp wordt onder andere
aangeboden via folders die huis-aan-huis worden verspreid en via websites die
onlangs zijn gelanceerd, bijvoorbeeld onder de naam "Het Subsidie Loket" en
"Subsidies Groningen". Maak hier nooit gebruik van en geef daarnaast nooit zomaar
je privé gegevens af! Een subsidievraag is altijd gratis en is te regelen via
Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).
De subsidie van 10.000 euro is beschikbaar voor particuliere woningen, gebouwd
voor 2016, in het postcodegebied waar de waardedalingsregeling geldt, plus de
postcodes 9679, 9681 en 9682, maar die NIET onder de versterkingsoperatie van
de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vallen. Dit vormt de zogeheten 'groep E'
uit het Bestuursakkoord van 6 november 2020.
Je leest meer over het veilig en correct aanvragen van de subsidie via deze link:
Aanvragen SNN subsidie

Deelnemers NAM waarderegeling worden gecompenseerd
Vorige maand bracht demissionair minister Stef Blok goed nieuws voor deelnemers
van de NAM waarderegeling. Gedupeerden die aan deze regeling deelnamen en
hierdoor geld misliepen omdat zij niet meer aanspraak mochten maken op de meer
ruimhartige waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen
(IMG), worden alsnog gecompenseerd. Het kabinet maakt voor deze groep eenmalig
25 miljoen euro vrij. Gedupeerden worden, na een individuele herbeoordeling,
gecompenseerd voor het eventuele verschil tussen de vergoedingsregelingen van
enerzijds het IMG en anderzijds de NAM.

In totaal sloten 5800 Groningers een overeenkomst met de NAM om de
waardedaling van hun woning als gevolg van de gaswinning te compenseren. De
verschillen tussen de vergoedingen zijn niet uitlegbaar en te groot – deelnemers aan
de NAM waarderegeling ontvingen gemiddeld een vergoedingsbedrag dat fors lager
lag. Dit punt is, onder andere op aandringen van de GBB, meerdere malen
aangekaart in de Tweede Kamer. Demissionair minister Stef Blok presenteerde
eerder dit jaar een onderzoek waarin werd vastgesteld dat beide
waardedalingsvergoedingen rechtmatig zijn uitgevoerd. Maar ondanks dat de
verschillen volgens het rapport legitiem zijn ziet de minister van Economische Zaken
en Klimaat (EZK) nu toch in dat de nieuwe regeling zeer onrechtvaardig uitpakt voor
huiseigenaren die eerder een overeenkomst sloten met de NAM. Het IMG zal de
compensatieregeling gaan opzetten en uitvoeren; naar verwachting zal de regeling
halverwege 2022 van start gaan.
GBB zet proefproces op pauze
De GBB was van meet af aan van mening dat het verschil tussen beide
vergoedingen alsnog uitbetaald moest worden aan de 5800 gedupeerde
huiseigenaren. Daarom startten wij een proefproces voor huiseigenaren die eerder
gebruik maakten van de NAM waarderegeling. Dit proefproces zat in de beginfase,
maar wordt - nu deelnemers van de NAM waarderegeling alsnog worden
gecompenseerd - op pauze gezet. De GBB zal voor een rechtvaardige regeling
pleiten bij het IMG. Mocht er aanleiding zijn om het proefproces weer op te pakken,
bijvoorbeeld als de regeling toch niet gunstig uitpakt, dan zullen wij dit zeker doen.

Nieuwe staatsecretaris mijnbouw Groningen
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) krijgt een staatssecretaris
voor Mijnbouw. Dat heeft Mark Rutte aangekondigd na zijn eerste overleg als
formateur met de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Wat we precies
kunnen verwachten van de nieuwe staatssecretaris, en wie de functie zal vervullen,
is vooralsnog niet duidelijk.
Voorheen handelde het ministerie van EZK de schadeafhandeling en alle andere
algemene zaken rondom het gasdossier af. Bevoegdheden en regelgeving met
betrekking tot de versterkingsoperatie waren echter ondergebracht bij het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). De versterking zal ook in de
portefeuille van de nieuwe staatssecretaris vallen, wat betekent dat de
versterkingsoperatie van BZK naar EZK 'verhuist'.
Wat vindt de GBB?
De GBB is van mening dat een nieuwe staatssecretaris Mijnbouw gunstig voor
Groningen kan uitpakken als de nieuwe staatssecretaris over de nodige
dossierkennis beschikt en de drive heeft om op te komen voor Groningers. Toch zijn
er ook een aantal zorgen: in het verleden zagen we dat wijzigingen altijd voor
vertragingen zorgden, en dit is wel het laatste waar de Groningers nu op zitten te
wachten! Het is daarnaast nog niet duidelijk of er extra geld beschikbaar is gesteld
voor de nieuwe staatssecretaris, maar alleen mét dit extra geld kan op ruimhartige
wijze de problematiek in Groningen aangepakt worden.

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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