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Let op! Bericht voor GBB-leden!
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Op woensdag 15 juni zal de eerstvolgende algemene ledenvergadering van de
GBB plaatsvinden.

Waar?
Congrescentrum De Molenberg
Molenberg 11, Delfzijl

Wanneer?
Woensdag 15 juni om 19:30 uur

We beginnen met het huishoudelijke gedeelte. Na de pauze is er een korte film over
het bevingsgebied te zien, met toelichting van de filmmaker. Ook is er livemuziek en
kunnen leden onder het genot van een drankje met elkaar bijpraten. 

Houd je mail in de gaten, de agenda voor de ALV volgt zo snel mogelijk. Zet in ieder
geval woensdag 15 juni om 19:30 uur in je agenda!

Wil je de ALV bijwonen? Je aanwezigheid doorgeven via nieuws@groninger-
bodem-beweging.nl wordt gewaardeerd (maar is niet verplicht). 

Graag tot dan!
Bestuur GBB

HET GERECHTSHOF ARNHEM – LEEUWARDEN BESLIST DAT DE NAM
(VERDER) MOET WORDEN VERVOLGD
Het gerechtshof heeft het openbaar ministerie (OM) op 22 mei opdracht gegeven tot
verdere strafrechtelijke vervolging van de NAM. In maart 2021 maakte het OM
kenbaar af te willen zien van de verdere vervolging. Dat verzoek is op 22 mei door
het gerechtshof (gedeeltelijk) afgewezen. Het hof overweegt onder andere: 

‘Ten aanzien van beklaagde (NAM) is de verdenking gerezen dat zij een ernstig
strafbaar feit heeft begaan. Deze verdenking rechtvaardigt in beginsel dat beklaagde
zich daarvoor tegenover de strafrechter verantwoordt. De omstandigheid dat
inmiddels ná de periode waarop de verdenking ziet tot gewijzigde politieke inzichten
is gekomen ten aanzien van de gaswinning laat dit onverlet, nog daargelaten dat het
volledig afbouwen van de gaswinning slechts een voornemen is dat tot nu toe niet is
gerealiseerd.’
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Wat ging hieraan vooraf?
Al in 2015 doet advocaat Gerard Spong namens de GBB 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 NAM
was zich bewust van de gevaarlijke effecten van de gaswinning op de huizen in
bevingsgebied. Tóch werd de gaswinning niet teruggebracht, maar zelfs
onverminderd voortgezet. De aangifte wordt in eerste instantie afgewezen door het
OM, maar na een ‘artikel 12’ procedure besluit het gerechtshof in april 2017 dat het
OM de NAM tóch moet vervolgen.

Wat volgt is een strafrechtelijk onderzoek van jaren. 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. Dit verzoek is nu gedeeltelijk afgewezen door het Hof. 

Hoe nu verder? 
Het OM is door het gerechtshof verplicht om één casus binnen het strafrechtelijk
onderzoeksdossier verder te onderzoeken op te duchten levensgevaar. De casus lijkt
hiervoor ernstig genoeg, maar er ontbreekt nog relevante informatie in het dossier.
Wanneer er daadwerkelijk te duchten levensgevaar binnen deze casus is vastgesteld
dan kan de NAM op dit punt strafrechtelijk worden vervolgd. Als het OM voldoende
kan onderbouwen dat dit níet het geval is geweest, dan kan zij nogmaals een
bewilligingsverzoek indienen. Op dit moment wordt er aanvullende informatie
verzameld om tot een beslissing te komen. 

De GBB is op dit moment in beraad met advocaten Emile van Reydt en Gerard
Spong om voor nu de juiste strategie te bepalen. We zetten de 'juridische strijd' voort
en we houden jullie hierover natuurlijk op de hoogte! 

EXTRA GELD VOOR GRONINGEN 
In de Voorjaarsnota heeft het kabinet 485 miljoen euro aan additionele middelen voor
Groningen aan de begroting toegevoegd. Eerder was al 196 miljoen euro
gereserveerd, deze middelen worden nu vrijgegeven. Daarmee komt in totaal 680
miljoen beschikbaar. In deze Kamerbrief lees je een toelichting hierop van
staatssecretaris Hans Vijlbrief.

Waar is dit extra geld voor bedoeld?
Waardevermeerdelingsregeling
Zoals je in het vorige GBB bulletin hebt kunnen lezen wordt de
waardevermeerderingsregeling verlengd. Hier is extra geld voor vrijgemaakt. De
waardevermeerderingsregeling wordt tot 1 oktober ongewijzigd voortgezet. Dat
betekent dat iedereen die voor die datum een schademelding van minimaal 1.000
euro doet die door het IMG wordt toegekend, subsidie krijgt om te verduurzamen.
Vanaf 1 oktober wordt de regeling aangepast. Alleen aanvragers die vanwege
omstandigheden lange tijd hebben moeten wachten op een schadebesluit koen dan
nog in aanmerking. 

Duurzaam schadeherstel
Ook komt er 350 miljoen euro om bestaande schade te herstellen die, als het niet
hersteld wordt, bij nieuwe aardbevingen kan leiden dat schade verergert of
terugkeert. Een voorbeeld hiervan is herstel van de fundering. De komende tijd wordt
door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) uitgewerkt hoe dat er precies uit
gaat zien.

Vergoeding voor huurders
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Daarnaast is er 17 miljoen euro voor huurders die zelf hun woning hebben verbeterd
met bijvoorbeeld een schuur of ligbad, maar dat verloren is gegaan vanwege het
versterken van de woning. Zij krijgen een vergoeding van minimaal 3.000 euro. Je
leest in het bericht hieronder meer over de regeling. 

Hulp bij schrijnende situaties
Voor geestelijke ondersteuning voor Groningers is er 2,2 miljoen euro beschikbaar.
Daarnaast is er onder andere 19,5 miljoen euro om de komende jaren financieel bij
te kunnen springen bij schrijnende situaties, bijvoorbeeld wanneer getroffenen door
persoonlijke omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen.
 

VERGOEDING HUURDERS ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN
Woon je in een huurwoning die versterkt of gesloopt moet worden, of woon je in
een huurwoning waarbij dit al gebeurd is? Dan kun je gebruik maken van de ZAV-
regeling. Bij Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) gaat het om zaken die je zelf in
je woning hebt aangebracht en die door de versterking verwijderd moeten (of
moesten) worden. Gemaakte kosten kunnen met deze regeling worden vergoed. Je
kunt de regeling tot 31 december 2028 aanvragen. 

Je kunt een standaardvergoeding van € 3.000,- aanvragen voor de zelf
aangebrachte voorziening. Denk je dat de kosten voor het opnieuw plaatsen van
de voorzieningen hoger zijn? Dan kunt je ook om een opname vragen. Op het
aanvraagformulier kunt je deze keuze aankruisen. NCG betaalt dan het bedrag dat
de bouwkostendeskundige vaststelt, ook als dit bedrag lager is dan € 3.000,-.
 
Wat zijn Zelf Aangebrachte Voorzieningen?
Het gaat bijvoorbeeld om een tuinhuis met fundering, een schutting of pergola,
een serre, veranda of uitbouw, om sierbeplanting, sierbestrating of een vijver. Of om
een garage, een uitbreiding of vervanging van de keuken, een uitbreiding of
vervanging van de badkamer, aanvullende (technische) installaties, zoals
zonneschermen en zonnepanelen of andere voorzieningen die met toestemming van
de verhuurder zijn aangebracht. 

De aanvraag gaat via de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Klik hier voor
meer informatie. Let op! De vergoeding geldt alleen voor huurwoningen die versterkt
of gesloopt worden. 

OPLEVERING STIKSTOFFABRIEK VERTRAAGD
Slecht nieuws over de stikstoffabriek in Zuidbroek. De oplevering is weer vertraagd,
zo heeft de Gasunie aan staatssecretaris Hans Vijlbrief laten weten. 

De stikstofinstallatie bij Zuidbroek maakt het mogelijk om 'hoogcalorisch' gas uit het
buitenland - door bijmenging met stikstof - om te zetten naar 'laagcalorisch' gas,
zoals het gas uit het Groningenveld. Dit omgezette gas wordt 'pseudo' laagcalorisch
gas genoemd. Vrijwel alle Nederlandse huishoudens en de industrie van ons land
maken gebruik van laagcalorisch gas. Op die manier kan de fabriek het tekort door
het dichtdraaien van de Groningse gaskraan deels opvangen. De stikstoffabriek in
Zuidbroek is dus een belangrijke maatregel om Nederland van het Gronings gas af te
helpen en het Groningenveld te sluiten.

Volgens de Gasunie is de fabriek nu voor 90% klaar. Gasunie heeft Hans Vijlbrief
geadviseerd om de gaswinning uit het Groningenveld met 1,2 miljard kuub gas te
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verhogen, om zo de 'leveringszekerheid' van gas (volgens de Gasunie) te kunnen
waarborgen. Dit zou beteken dat het winningsniveau dit gasjaar nogmaals verhoogd
wordt. Hans Vijlbrief is hierover in gesprek met de Gasunie, maar heeft de Kamer
laten weten niet de gaswinning te willen verhogen. 

Wat vindt de GBB?
De GBB vindt het onacceptabel dat het winningsniveau nogmaals(!) wordt verhoogd,
en rekent erop dat Hans Vijlbrief er alles aan doet om dit te voorkomen. Ook de
provincie Groningen, een groot aantal gemeenten en de besturen van de
Veiligheidsregio en de waterschappen in Groningen willen dat een mogelijke
verhoging van de gaswinning in Groningen helemaal van tafel gaat, zoals je hier kunt
lezen. 

VERGUNNING VOOR GASBORINGEN IN DE NOORDZEE
In de Noordzee boven Schiermonnikoog en Borkum (Duitsland) gaan Nederland en
Duitsland gezamenlijk boren naar een nieuw gasveld.  Het gaat om laagcalorisch
gas, vergelijkbaar met het gas in Groningen, dat geschikt is voor huishoudens in
Nederland en delen van Duitsland. Dit laat staatssecretaris Hans Vijlbrief in een
Kamerbrief op 1 juni weten. 

De vergunningen zullen vanaf vrijdag 3 juni 2022 ter inzage liggen op
Schiermonnikoog en Borkum en digitaal beschikbaar worden gesteld. Gedurende
een periode van 6 weken kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de
Rechtbank Den Haag.

Het productieplatform komt te liggen in de Noordzee, ruim 19 kilometer ten noorden
van Schiermonnikoog en Borkum. Om het gas aan land te krijgen wordt een
pijpleiding aangelegd en het platform wordt volledig elektrisch aangedreven vanaf
het Duitse windpark Riffgat. De gasvelden liggen gedeeltelijk onder Duits
grondgebied. De Nederlandse regering was al langer bereid om deze vergunningen
te verlenen. De Duitse deelstaat Nedersaksen was dat in eerste instantie niet, maar
heeft als gevolg van de oorlog in Oekraïne nu een andere afweging gemaakt. Naar
verwachting zal aan het begin van de winter van 2024 het eerste gas kunnen worden
geproduceerd.

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