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BEDANKT!

 #RespectvoorGroningen
Op zaterdag 15 januari stonden we met meer dan 10.000 mensen op de Vismarkt in
Groningen en met een veelvoud daarvan digitaal elders in het land. We vroegen Den
Haag om respect voor Groningen! Bedankt dat jullie er bij waren, bedankt voor jullie
solidariteit! Het is een enorme steun voor ons, inwoners van het bevingsgebied, in
onze strijd voor erkenning en een rechtvaardige en ruimhartige afhandeling van het
leed, de schade en het onrecht dat ons jarenlang is aangedaan en nog steeds wordt
aangedaan.

We hebben ervaren dat Groningers schouder aan schouder de kop d’r veur zetten.
We hebben ook ervaren dat de rest van Nederland achter ons staat. Van de kwart
miljoen digitale fakkels kwam een groot deel van buiten onze provinciegrenzen - je
ziet op een van de afbeeldingen hieronder de verspreiding van de digitale fakkels.

Nu Den Haag nog! Het signaal was duidelijk. Laten we hopen dat de regering nu
eindelijk over de brug komt, de problemen hier definitief oplost en het vertrouwen van
de Groningers terugwint. Want anders… komen we de volgende keer naar Den
Haag! 

Toename van stress door schade en versterking in gaswinningsgebied
Uit nieuw onderzoek van Gronings Perspectief blijkt dat de gezondheid van
Groningers met gaswinningsschade - na een stijging in 2020 - in het afgelopen jaar
duidelijk is afgenomen. Het vertrouwen in de overheid nam af, en ook de indirecte
gevolgen van gaswinning, zoals het verwikkeld raken in langdurige procedures,
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hadden een grote weerslag op de gezondheid van gedupeerde Groningers. Je leest
hier meer over het langlopende onderzoeksproject van Gronings Perspectief.

Natuurlijk komt de uitkomst van dit onderzoek voor velen - helaas - niet als een
verrassing. Er gaat veel mis binnen het gasdossier. Daarnaast blijft de onveilige
situatie in Groningen maar voortduren: de kans op zware bevingen is reëel, zo bleek
maar weer na de beving in Garrelsweer afgelopen november. Ook stapelen de
ingewikkelde schadedossiers zich nog altijd op, en weet niet iedereen waar hij of zij
aan toe is binnen de versterkingsoperatie. 

De GBB is vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie van het onderzoeksteam
Gronings Perspectief. Wij vinden het belangrijk dat (indirecte) gevolgen van
gaswinning voor de gezondheid in wetenschappelijke rapporten worden vastgelegd -
zo kunnen bestuurders en andere betrokken niet om de (zeer trieste) feiten heen. 

Europa maakt zich zorgen over mogelijk gastekort 
De nieuwe minister voor Energie en Klimaat, Rob Jetten, sprak zich vandaag uit over
de voorraad gas die op dit moment in Nederland aanwezig is. Volgens hem is de
voorraad voldoende om komende winter mee door te komen. Dit is mogelijk niet het
geval in alle EU-lidstaten. Bij een verminderde toevoer van Russisch gas aan Europa
kan er "op een gegeven moment" een beroep op Europese solidariteit worden
gedaan om elkaar te helpen, aldus Rob Jetten. Dit houdt in dat Europese landen in
geval van nood aanspraak kunnen maken op elkaars gasvoorraad. Ook
wereldpolitiek en mondiale handel hebben dus invloed op de gaswinning onder onze
voeten!

Hoe zit het met de levering van Russisch gas?
Het is onrustig langs de grens tussen Rusland en Oekraïne. Er staan grote groepen
Russische militairen met materieel - mogelijk - klaar om in te vallen in Oekraïne.
Vooralsnog roept Rusland dat zij niet van plan is Oekraïne binnen te dringen. Als dit
echter wél gebeurt dan zal dit gevolgen hebben voor de onderlinge
(handels)afspraken tussen Europa en Rusland, van weerszijden kunnen er sancties
opgelegd worden. Rusland is een grootleverancier van gas, en wellicht stopt als
gevolg van sancties (deels) de levering van Russisch gas aan Europa. Rusland snijdt
zichzelf dan wel flink in de vingers, de gaslevering aan Europa is voor hen namelijk
een grote inkomstenbron!

Het is moeilijk vooraf in te schatten OF de situatie langs de grens van Oekraïne
escaleert, en zo ja, OF dit ook grote gevolgen heeft voor de levering van Russisch
gas aan Europa. Veel EU-lidstaten zijn afhankelijk van Russisch gas, en houden
daarom rekening met alle mogelijke scenario's. 

Vooralsnog geen extra gaswinning in Groningen
Mocht er minder gas uit Rusland komen, dan ligt het volgens de minister voor
Energie en Klimaat niet voor de hand om extra gas uit Groningen te gaan winnen:
"Niemand wil meer gas uit Groningen winnen. Dat willen we koste wat kost
voorkomen. Voorlopig is dat echt niet aan de orde. Maar je moet op alle scenario's
zijn voorbereid."

De GBB hoopt dat de Nederlandse overheid alles op alles zet om de Groninger
gaskraan zo snel mogelijk dicht te draaien. Wij blijven daarnaast pleiten voor een
wettelijk vastgelegde einddatum voor de gaswinning uit het Groningenveld - zodat
discussie over het (verder) opendraaien van de gaskraan überhaupt niet meer
mogelijk is!
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Soliditeit van de Klimaatwakers in Den Haag
In navolging op de fakkeltocht in Groningen liepen ‘de Klimaatwakers' op zaterdag
22 januari, uit solidariteit met de Groningers, zeven (extra) rondes rond het ministerie
van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag. De Klimaatwakers lopen wekelijks
met zeven koppels Klimaatwakers zeven rondes rond het verantwoordelijke
Ministerie totdat, naar eigen zeggen, 'de overheidsbescherming van onze op fossiele
energie gestoelde economie afbrokkelt'. Je vindt hier meer informatie over de
klimaatwakers: www.klimaatwakers.nl 

Nieuwe staatsecretaris voor Mijnbouw 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft er sinds de installatie
van kabinet Rutte IV een staatssecretaris voor Mijnbouw bij, Hans Vijlbrief. Vorige
week maandag en dinsdag deed de nieuwe staatssecretaris voor het eerst de regio
aan, en onder andere de GBB had een kennismakingsgesprek met hem. Ter
voorbereiding hierop stuurden wij hem een week eerder al een brief, waarin wij onder
andere benadrukken dat het van groot belang is zo snel mogelijk een einddatum
voor de gaswinning wettelijk vast te leggen. Je leest hier de brief. 

Wat kunnen we de komende tijd van de nieuwe staatssecretaris verwachten?
Een van de redenen waarom de gaskraan dit jaar mogelijk verder wordt
opengedraaid is omdat Duitsland aanspraak wil maken op Gronings gas (1,1 miljard
kubieke meter extra gas). Er zijn contracten tussen EU-lidstaten om de
energievoorziening binnen Europa zo goed mogelijk op peil te houden - zoals al
eerder in dit bulletin ter sprake is gekomen. Onze buren doen nu dus een beroep op
deze Europese afspraken.
De reden? De energietransitie, de afbouw van gas, duurt langer dan de Duitsers
vooraf hadden voorzien. Hans Vijlbrief heeft toegezegd te onderzoeken of er
mogelijk nog andere oplossingen voor de Duitse energievraag aan Groningen
zijn. Hij gaat hierover met Duitsland in gesprek. De GBB is van mening dat het
kabinet alle middelen moet inzetten om te voorkomen dat 1,1 miljard kubieke meter
gas uit het Groningenveld aan Duitsland geleverd moet worden. Hans Vijlbrief komt
hier voor 1 april op terug.

Daarnaast heeft Hans Vijlbrief in het gesprek met de GBB afgelopen dinsdag
aangegeven dat hij op korte termijn nieuwe beleidsvoornemens zal presenteren. Er
gaat veel mis in de uitvoering van (bestuurlijke) afspraken. De nieuwe
staatssecretaris wil zich hier de komende tijd in verdiepen, en
dit bijsturen waar nodig is. Ook zal hij zich wijden aan de funderingsproblematiek. 
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Keer op keer lijkt de overheid terug te komen op eerder gemaakte afspraken.
Groningers voelen zich in de steek gelaten en wantrouwen - zeer begrijpelijk - in
steeds grotere mate de overheid. Ook dit heeft de GBB bij Hans Vijlbrief aangekaart.
We hopen vooral dat de nieuwe staatssecretaris de drive heeft om op te komen voor
de Groningers. Of de aanstelling van een nieuwe staatssecretaris voor Mijnbouw een
verbetering voor Groningen is zullen we in de komende tijd gaan merken. De GBB
zal in ieder geval misstanden binnen het gasdossier zoveel mogelijk bij de overheid
(en natuurlijk daarbuiten) blijven aankaarten. 
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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 voor het GBB Bulletin of reageren kan via: 
nieuws@groninger-bodem-beweging.nl
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