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Wordt de NAM strafrechtelijk vervolgd? Morgen weten we meer!
Dinsdag 17 mei is voor de GBB een spannende en belangrijke dag! Na een
jarenlange procedure horen we ein-de-lijk of de NAM strafrechtelijk vervolgd wordt.
Natuurlijk delen wij de uitspraak via onze website en social media kanalen zodra
deze bekend is. Ook zullen we eventuele vervolgstappen van de GBB dan toelichten.
Al in 2015 doet advocaat Gerard Spong namens de GBB en een aantal individuele
gedupeerden aangifte tegen de NAM. De GBB is namelijk van mening dat de NAM
moedwillig mensenlevens in gevaar bracht door het ophogen en continueren van de
gaswinning in de periode tot 2015. De aangifte wordt in eerste instantie afgewezen
door het Openbaar Ministerie (OM), maar na een ‘artikel 12’ procedure besluit het
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in april 2017 dat het OM de NAM tóch moet
vervolgen.

Wat volgt is een jarenlang strafrechtelijk onderzoek door het OM. Omdat het zo lang
duurt voert de GBB in november 2020 actie om aandacht voor de zaak te
vragen. In maart 2021 deelt het OM haar besluit mee aan het Gerechtshof. Het OM
komt dan tot de conclusie dat de NAM geen strafbaar feit heeft gepleegd, en dient
een ‘bewilligingsverzoek’ in. Hierin verzoekt het OM af te zien van strafrechtelijke
vervolging van de NAM bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
Natuurlijk is de GBB het hier niet mee eens. In navolging van het ingediende
bewilligingsverzoek worden de klagers meermaals in de gelegenheid gesteld te
reageren op het besluit en de argumentatie van het OM. Advocaat Gerard Spong

hield tweemaal een overtuigend betoog, waarvan de laatste eind februari dit jaar.
Het vervolg
Op 17 mei 2022 horen we dus of het bewilligingsverzoek van het OM wordt
gehonoreerd. De GBB overweegt een klacht in te dienen bij het Europese hof voor
de rechten van de mens (EHRM) als de NAM niet strafrechtelijk vervolgd
wordt. Vervolging is wat ons betreft het enige rechtvaardige scenario! Wil je meer
informatie? Kijk dan op de website van stichting Recht voor Groningen. Je kunt ons
via de stichting ook steunen met een donatie.

Leden voor Leden bijeenkomst
Afgelopen maand was er een Leden voor Leden bijeenkomst in Hotel Spoorzicht in
Loppersum. Door de corona-maatregelen was het inmiddels meer dan twee jaar
geleden dat er voor het laatst zo'n bijeenkomst was. Hoog tijd dus om weer eens met
elkaar bij te praten! Ineke Noordhoff opende de avond en vertelde kort iets over haar
onlangs verschenen boek Ontaard land. Onder leiding van Ineke en GBB-voorzitter
Coert Fossen startte daarna een gezamenlijk gesprek onder GBB-leden. Gevoelens
van machteloosheid, vernedering en vermoeidheid kwamen ter sprake. Voor veel
Groningers zijn de gaswinningsproblemen nog altijd niet opgelost, weten we helaas
maar al te goed.
Er was eveneens ruimte om, onder het genot van een hapje en drankje, onderling bij
te praten. We waren met ruim vijftig man, een mooie opkomst! Dank voor jullie
aanwezigheid, het was heel prettig om weer eens 'ouderwets' samen te zijn. Tot de
volgende keer!

Nieuwe bewonersadviesraad NCG
Maatschappelijke organisaties zetten zich al jaren in voor gaswinningsgedupeerden,
maar soms voelt het als vechten tegen de bierkaai.
Nu is er een
bewonersadviesraad door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) opgericht.
Een zoveelste ‘puzzelstukje’ binnen het complexe gasdossier. Groningers moeten
meer zeggenschap krijgen, dit roepen we al jaren. Gaat een nieuwe
bewonersadviesraad het roer omgooien, of is het mosterd na de maaltijd? De GBB
heeft twijfels bij de nieuwe raad, vooral omdat tot op heden weinig wordt gedaan met
de inbreng van maatschappelijke organisaties.

De voorzitter van de NCG bewonersadviesraad is Derwin Schorren, oud vicevoorzitter van de GBB. De bewonersadviesraad staat echter los van de GBB. De
GBB is geen deelnemer van de raad en is eveneens niet betrokken bij de
totstandkoming ervan.

GBB in beroep tegen vaststellingsbesluit gasjaar 2021/2022
Zoals elk jaar gaat de GBB in beroep tegen het vaststellingsbesluit. Op 5 mei is er
door de GBB een tweede beroepschrift ingediend tegen het vaststellingsbesluit en
het wijzigingsbesluit voor het gasjaar 2021/2022. Deze zal op 5 juli door de Raad
van State behandeld worden.
Op welke gronden gaat de GBB in beroep?
Onvoldoende maatregelen om impact van gasbevingen te beperken
Seismische dreiging
Monitoring van de gasdruk is onvoldoende
Beoordeling van leveringszekerheid is onvoldoende
Onzekerheid met betrekking tot het sluiten van het Groningenveld
Ontbrekende risicoanalyse waakvlamperiode of daarna
De hoeveelheid te winnen gas uit het Groningenveld neemt met het wijzigingsbesluit
ook dit jaar weer toe, alle beloften uit Den Haag over het dichtdraaien van de
gaskraan ten spijt. De GBB constateert dat, bij de afweging tussen veiligheid en
leveringszekerheid, steeds het belang van de leveringszekerheid voorgaat. In Den
Haag gaat men uit van een andere, meer rooskleurige werkelijkheid dan de harde
werkelijkheid waar Groningers dagelijks mee te maken hebben.
Meer achtergrondinformatie? Kijk dan hier op onze website.

Ook huurders van een particuliere eigenaar krijgen vergoeding!
Huurders in het aardbevingsgebied die op 1 juli 2021 een huurwoning in het sociale
stelsel huurden van een particuliere eigenaar kunnen in aanmerking komen voor
een eenmalige tegemoetkoming van 750 euro. Deze huurders kunnen vanaf 1 april
op snn.nl/tegemoetkominghuurders nagaan of zij gebruik kunnen maken van deze
nieuwe regeling. Je kunt de tegemoetkoming aanvragen tot en met 31 december
2022.De belangrijkste voorwaarden van de regeling zijn dat:
de kale maandhuur bij aangaan van het huurcontract onder de sociale
huurgrens lag. Die grens was in 2021 bijvoorbeeld 752,33 euro en in 2011
bijvoorbeeld 652,52 euro.
het om een zelfstandige woning gaat met een eigen voordeur die gehuurd
werd in juli 2021.
de huurwoning in een van de postcodes staat waar de waardedalingsregeling
van Intituut Mijnbouwschade Groningen geldt of in de postcodes 9679, 9681 of
9682.
Huurders die op 1 juli 2021 van woningcorporaties in het aardbevingsgebied een
woning huurden, hebben eerder al een eenmalige tegemoetkoming van 75 euro
gehad.

Derde
ronde
subsidie
Verduurzaming en Verbetering
Groningen - € 10.000
Vanaf 6 juli 2022 kun je een nieuwe
subsidieaanvraag
indienen
via
samenwerkingsverband
NoordNederland
(SNN).
Aanvragen
gebeurt dit keer per gemeente. De
startdata
per
gemeente
vind
je hier. De aanvraagperiode blijft
voor langere tijd geopend. Ook is er
voldoende geld beschikbaar voor
iedereen die een aanvraag doet, in
tegenstelling tot voorgaande rondes.
Je mag tot tweemaal toe een
aanvraag indienen. Dit geldt per
adres en dit mag tot het maximum
van 10.000 euro. Maatregelen
waarvoor je de subsidie aanvraagt
moet je binnen drie jaar uitvoeren.
Voor meer informatie, klik hier.
Je kunt ook telefonisch contact
opnemen met SNN, tel.: 050-5224
900

Waardevermeerderingsregeling
verlengd en aangevuld - € 4.000
Met
de
waardevermeerderingsregeling
kunnen
bewoners
subsidie
aanvragen
voor
energiebesparende maatregelen.
Bewoners komen in aanmerking als
ze een schadevergoeding via het
IMG hebben ontvangen van € 1.000
of hoger. Je ontvangt maximaal
€ 4.000 euro subsidie.
De
subsidiepot
is
onlangs
aangevuld met € 60 mjl. Het budget
leek echter eind april 2022
volledig benut. Het kabinet heeft
daarom besloten om de looptijd van
de regeling te verlengen tot 1
oktober 2022 en hiervoor € 75 mln.
extra beschikbaar te stellen, zoals je
in deze Kamerbrief kunt lezen.
Houd voor meer informatie de
website van SNN in de gaten!

Stut-en-Steun heropent inloopspreekuren in de regio
Door corona was het voor onafhankelijk bewonerssteunpunt mijnbouwschade Stuten-Steun langere tijd niet mogelijk om inloopspreekuren in de regio te houden.
Gelukkig is die mogelijkheid er inmiddels wel weer! Stut-en-Steun biedt kosteloos
(be)grip en ondersteuning aan bewoners en MKB'ers in de provincie Groningen in
het proces rondom de afhandeling van mijnbouwschade, versterken en de diverse
regelingen.
Tijdens een inloopspreekuur kunnen bewoners en MKB’ers zonder afspraak
binnenlopen en met één van de medewerkers hun situatie rond mijnbouwschade
bespreken of een vraag stellen. Dit is voor veel mensen een laagdrempelige en
persoonlijke manier om dichtbij huis met Stut-en-Steun in contact te komen.
Locaties en data inloopspreekuren:
Vanaf maandag 23 mei 2022 zijn bewoners en MKB’ers weer van harte welkom
tijdens de inloopspreekuren op onderstaande locaties. Tijdens het inloopspreekuur in
Loppersum is tevens een gespecialiseerde MKB steunpuntmedewerker aanwezig.
Loppersum: Ons Dorpshuis, Wirdumerweg 21 (Dit is een tijdelijke locatie)
Maandag van 13:30 tot 16:30 uur
Grijpskerk: MFC De Nieuwe Wierde, Burmanniastraat 1
Dinsdag van 09:30 tot 12:30 uur
Uithuizen: Dorpshuis De Fakkel, Oosterstationsstraat 14
Woensdag van 09:30 tot 12:30 uur
Kolham: Dorpshuis ’t Mainschoar, Hoofdweg 81a
Vrijdag van 13:30 tot 16:30 uur

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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