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GBB in beroep tegen Vaststellingsbesluit gasjaar 2022-2023
Op 11 november 2022 is er door de GBB een beroepsschrift ingediend tegen
het Vaststellingsbesluit Groningenveld voor het gasjaar 2022/2023. In het
vaststellingsbesluit is de operationele strategie vastgesteld, en is bepaald hoeveel
gas uit het Groningenveld gewonnen moet worden in het gasjaar dat loopt van 1
oktober 2022 tot en met 30 september 2023.
Staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief wil het Groningerveld in 2023 of 2024
sluiten. Er is echter nog geen definitieve einddatum bekend of vastgelegd. In dit
gasjaar gaan de operationele productielocaties op de ‘waakvlam’. Geen enkele
productielocatie wordt definitief gesloten, alle 11 locaties blijven open. Er zal in
gasjaar 2022-2023 een ‘minimum flow’ gewonnen worden van 2,8 miljard kuub gas,
aldus de staatssecretaris.
De GBB kan zich niet verenigen met het Vaststellingsbesluit Groningenveld 20222023, en is daarom in beroep gegaan.
Op welke gronden dient de GBB een beroepsschrift in?
Veiligheidsbeleid
Voortgang versterking
Leveringszekerheid en snelheid versterking
Gezondheid en onzekerheid bewoners
Perspectief bewoners
Je leest hier het volledige beroepsschrift van de GBB.

Gasvoorraad in Nederland
Er is in Nederland ruim voldoende gas op voorraad voor de winter, zo'n 91% van
onze gasopslagen is op dit moment gevuld.
De gasvoorraad en gasprijzen zijn dagelijks onderwerp van gesprek. Je kunt hierover
actuele gegevens inzien via updates zekerheid gaslevering. De Rijksoverheid geeft
hier wekelijks een update over de gasleveringszekerheid, het gasverbruik in
Nederland, de fluctuerende gasprijzen en waar uit de wereld we ons gas vandaan
halen. Uit deze cijfers blijkt bijvoorbeeld ook dat we, door zuiniger energiegebruik en
door het milde weer, bijna 40% minder gas verbruiken dan gewoonlijk in november!

Respect voor Groningen actie in Loppersum afgelopen vrijdag
Vrijdagmiddag 11 november voerden de Groninger Bodem Beweging, het Groninger
Gasberaad, Sandra Beckerman en Chris Garrit actie in de Lagestraat in Loppersum.
Om de druk in Den Haag op te voeren werd het huis van Hans Sulmann aan de
Lagestraat in Loppersum volledig ingepakt in het roze. Hans is ten einde raad omdat
zijn aannemer, na oeverloos gesteggel met de Nationaal Coördinator Groningen, de
stekker eruit heeft getrokken. Zoals we hadden gehoopt was er die dag veel
aandacht voor het verhaal van Hans, bijvoorbeeld van RTV Noord en Hart van
Nederland.
Helaas is Hans zijn verhaal exemplarisch voor hoe het er in Groningen nog altijd aan
toegaat. Dit kan zo niet langer. Groningers verdienen een crisisaanpak waarbij zij
kunnen rekenen op een betrouwbare overheid die gedupeerden ontzorgt, in plaats
van hen met extra problemen opzadelt. Help ook mee door aandacht te vragen voor
de gaswinningsproblemen in Groningen. Geef je woning een roze tint (deel foto's
onder #RespectvoorGroningen) en onderteken vooral Het eisenpakket van Respect
voor Groningen!

Let op! Wijziging in de waardevermeerderingsregeling per 1 juni 2023
Als het IMG een besluit neemt met meer dan 1.000 euro erkende mijnbouwschade,
is er op dit moment recht op een subsidie van 4.000 euro voor
verduurzamingsmaatregelen. Dit heet de waardevermeerderingsregeling. De huidige
regeling loopt tot 1 juni 2023. Op elk adres kan slechts 1 keer van de
waardevermeerderingsregeling gebruik worden gemaakt. SNN voert de regeling uit,
je leest er hier meer over.
Per 1 juni 2023 wijzigt de regeling. Er komt een tweede eis bij: om aanspraak te
maken op de waardevermeerderingsregeling moet er ook sprake zijn van een
wachttijd van minimaal 1 jaar tussen de schademelding en het besluit van het
Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).
Advies GBB
Meld voor de zekerheid, als je dit nog niet gedaan hebt, schade vóór 1 juni 2023 bij
het IMG. Dan geldt nog de oude regeling. Je kunt dan, als je voor meer dan 1.000
euro erkende mijnbouwschade hebt, hoe dan ook aanspraak maken op de

waardevermeerderingsregeling.
Einddatum al eerder gewijzigd
Er was eerst sprake van een wijziging van de regeling vanaf 1 december 2022, zoals
aangegeven in de Kamerbrief van 14 oktober. Op 14 november gaf staatssecretaris
Hans Vijlbrief in een Kamerbrief aan de datum te verleggen naar 1 juni 2023.

Succes voor Stichting Stop Zoutwinning!
Het winningsplan van zoutwinner Nedmag uit Veendam is door de rechtbank in Den
Haag van tafel geveegd. De Stichting Stop Zoutwinning en anderen hadden tegen
het Instemmingsbesluit op het Winningsplan 2018 van Nedmag beroep aangetekend
tegen het ministerie van EZK bij de rechtbank Den Haag. Ook de GBB leverde een
bijdrage aan de rechtszaak, en is verheugd over de uitspraak.
Nedmag had toestemming van het ministerie van EZK om twee nieuwe putten (VE-5
en VE-6) bij Borgercompagnie in gebruik te nemen. Nedmag wijzigde echter de
plannen, omdat er minder helder magnesiumzout was gevonden bij put VE-5.
Nedmag sloeg vervolgens zoutput VE-6 over, en gingen over tot het boren van een
nieuwe put (VE-7), zonder hiervoor officieel een nieuw winningsplan in te dienen.
Dat werd, tegen de zin van omwonenden, gedoogd door het ministerie van EZK. De
rechter ging hier echter niet mee akkoord, en zette een streep door het hele
winningsplan! Nedmag mag op dit moment de zoutputten niet meer gebruiken, en
moet een nieuw winningsplan indienen. Het ministerie moet dit winningsplan
vervolgens in zijn geheel opnieuw beoordelen.
Gestapelde mijnbouw
Zoutwinning is een vorm van mijnbouw, net als gaswinning. Zout wordt door
zoutwinner Nedmag gewonnen door het gebruik van zoutputten op circa 2 km diepte.
Je leest hier meer over hoe zoutwinning precies in z'n werk gaat.
In 2019 heeft SodM aan EZK geadviseerd geen instemming te verlenen op verdere
uitbreiding van de zoutwinning door Nedmag. Zoutwinning veroorzaakt de sterkste
bodemdaling die in Nederland wordt waargenomen als gevolg van winning uit de
diepe ondergrond, tot wel 65 centimeter. Meestal gebeurt de bodemdaling
gelijkmatig, maar door omgevingsfactoren zoals het waterpeil, het inklinken van
veengrond en andere vormen van mijnbouw is het moeilijk te voorspellen wat
zoutwinning precies doet met de ondergrond.
In Borgercompagnie werd niet alleen zout gewonnen, ook had de NAM hier tot voor
kort een klein gasveld (Annerveen) in gebruik. Inwoners zijn hier dus de dupe van
'gestapelde mijnbouw'.

De uitbreiding van de stikstoffabriek in Zuidbroek weer vertraagd
De opening is verplaatst van november naar begin volgend jaar, zo was onlangs in
het Dagblad van het Noorden te lezen. Volgens Gasunie, die verantwoordelijk is voor
de bouw, is een personeelstekort de oorzaak van de vertraging. In de afgelopen
maanden is extra personeel ingezet, maar dat blijkt onvoldoende om de deadline te
halen.
Gasunie stelt dat de vertraging geen gevolgen heeft voor de benodigde gaswinning
uit het Groningenveld. Volgens het bedrijf is de vraag naar aardgas aanzienlijk

teruggelopen. Bovendien kunnen de bestaande stikstofinstallaties van Gasunie
voldoende leveren, laat het bedrijf weten.
Waarom is de uitbreiding van stikstoffabriek Zuidbroek belangrijk?
Er is nog altijd behoefte aan Gronings laagcalorisch gas, onder
andere omdat Nederlandse huishoudens en bedrijven hier gebruik van
maken. Tegelijkertijd wordt het winnen van Gronings laagcalorisch gas met rappe
schreden afgebouwd. Gelukkig kunnen we dit gas ook namaken door stikstof toe te
voegen aan geïmporteerd hoogcalorisch gas, zodat het laagcalorisch wordt. We
noemen dit gas Gronings 'pseudogas'.
De stikstoffabriek in Zuidbroek moet straks jaarlijks 10 miljard kuub Gronings
pseudogas produceren. Op die manier zorgt de stikstoffabriek er o.a. voor dat
er geen tekort ontstaat als er geen laagcalorisch gas meer in het Groningenveld
gewonnen wordt.
GBB teleurgesteld
De uitbreiding van de stikstoffabriek speelt een significante rol in het sluiten van het
Groningenveld. De stikstoffabriek had volgens de planning eigenlijk al in werking
moeten zijn. Volgens de Gasunie zorgt de vertraging niet voor problemen, maar dit
kan in de toekomst weer anders zijn. De zoveelste vertraging is dan ook een grote
domper.

Onafhankelijk bouwadvies voor huiseigenaren in de versterking
Bewoners kunnen vanaf nu op kosten van de Nationaal Coördinator Groningen
(NCG) een onafhankelijke bouwadviseur inschakelen. Deze nieuwe regeling is
bedoeld voor eigenaren van woningen en gebouwen die niet veilig zijn en versterkt
moeten worden. Meer informatie over de bouwadviseur en het aanvragen is te
vinden op www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/bouwadviseur.
Een bouwadviseur kan helpen vanaf de beoordeling van de woning tot aan de
oplevering. De bouwadviseur kan tijdens de ontwerpfase en uitvoeringsfase
bijvoorbeeld helpen bij het maken van keuzes over de bouw. Maar ook over
combineren van de versterking met verbouwingsplannen of verduurzaming van de
woning. Ook bij het voeren van gesprekken met de aannemer of andere organisaties
kan de bouwadviseur ondersteunen.
Voorwaarden
De NCG vergoedt onafhankelijk bouwadvies als je een versterkingsadvies of
beoordelingsrapport van je woning hebt waaruit blijkt dat de woning niet voldoet aan
de veiligheidsnorm. Daarnaast moet de woning door de NCG of in eigen opdracht
van de eigenaar (bijvoorbeeld onder 'Eigenaar kiest Bouwer' of 'Eigen
Initiatief') worden versterkt of gesloopt en nieuw gebouwd.
Al eerder een bouwadviseur ingeschakeld?
Ook eigenaren die al verder zijn in het versterkingsproces en zelf een bouwadviseur
hebben ingeschakeld, komen in aanmerking. Zij kunnen onder bepaalde
voorwaarden een bedrag van maximaal 2.100 euro ontvangen van de NCG. De
bouwadviseur moet dan wel aan de gestelde voorwaarden voldoen. En het advies
van de bouwadviseur moet na 1 januari 2020 gegeven zijn.
Wat vindt de GBB?
Eind 2020 pleitte de GBB al voor onafhankelijk kosteloos bouwadvies binnen de
versterkingsoperatie. Deze voorwaarde werd dan ook opgenomen in het

Bestuursakkoord Groningen van november 2020. De GBB is blij dat bewoners nu
ein-de-lijk de mogelijkheid hebben tot het inwinnen van kosteloos onafhankelijk
advies.

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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