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Parlementaire Enquête aardgaswinning Groningen
We konden de afgelopen weken bijna zeventig openbare verhoren van de
parlementaire enquêtecommissie volgen. Dit was voor veel gedupeerden en andere
betrokkenen in het gasdossier zeer intensief. Sommige verhoren wekten irritatie en
boosheid, andere zorgden juist voor verheldering en soms ook erkenning. 

De GBB tijdens de verhoren
Wie de verhoren heeft gevolgd is het vast opgevallen dat de maatschappelijke
organisaties zoals de GBB regelmatig zijn genoemd. Het meest opvallende wat
daarbij aan het licht kwam was de grote invloed van de strafzaak tegen de NAM,
aangespannen door de GBB. De strafzaak werd een 'gamechanger' genoemd! Mede
door het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie werd voor Shell en
Exxon duidelijk dat de hoge gaswinning zo niet langer door kon gaan (óf ze er ook
naar handelden is een ander verhaal). De strafzaak loopt nog altijd, je kunt er meer
over vinden op de website www.rechtvoorgroningen.nl 

Onder andere oud-voorzitter en oprichter van de GBB, Jelle van der Knoop, werd
door de commissie gehoord. Jelle liet gedegen feitenkennis zien en sprak de Tweede
Kamerleden aan op hun verantwoordelijkheid. Net als eerder zette hij zich vol in voor
de rechten van Groningers. Je kunt het verhoor van Jelle hier terugzien. 

Openbare Verhoren terugkijken
Je kunt alle verhoren terugkijken of de verslagen teruglezen via de website van de
Tweede Kamer. Op de laatste dag werd Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht
op de Mijnen verhoord. Hij kon helder uitleggen waarom het in Groningen nog altijd
onveilig is. Dit verhoor is voor iedereen de moeite waard om terug te kijken.

Hoe nu verder? 
De komende maanden werkt de enquêtecommissie aan haar eindrapport. Hierin
worden de bevindingen uit het bronnenonderzoek, de werkbezoeken, de besloten
voorgesprekken, de gevorderde documenten en de openbare verhoren verwerkt. De
commissie trekt conclusies en doet aanbevelingen voor de toekomst. Het rapport
wordt naar verwachting in februari 2023 aan de Tweede Kamer aangeboden. 
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GBB stuurt brief naar EU commissaris
De GBB heeft een brief gestuurd aan de voorzitter van de Europese Commissie,
Ursula von der Leyen. Aanleiding hiervoor was de uitlating van EU Commissaris
Thierry Breton op een bijeenkomst begin september in Eindhoven om geen enkele
energie-optie (lees: gaswinning uit het Groningenveld) buiten beschouwing te laten.
Daarmee was de EU Commissaris de zoveelste in een lange rij mensen die pleiten
voor het verder openen van de gaskraan, en daarbij niet stilstaan bij de onveiligheid
die de Groningers dagelijks ervaren. In onze brief wijzen we de voorzitter op de
onveiligheid, de gezondheidsschade en de strijdigheid met de mensenrechten van
gaswinning in Groningen.

Er is een afschrift van de brief naar de vicevoorzitter van de Europese Commissie
Frans Timmermans, de commissaris voor de interne markt Thierry Breton, en naar
de staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief, verstuurd. Je leest hier de brief.

Let op! Wijziging in de waardevermeerderingsregeling
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 december 2022. Op elk adres kan slechts 1 keer van de
waardevermeerderingsregeling gebruik worden gemaakt. SNN voert de regeling uit.

Per 1 december 2022 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 IMG.

Advies GBB
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Meld voor de zekerheid, als je dit nog niet gedaan hebt, schade vóór 1 december.
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. Je leest meer over de wijziging van de regeling in
de Kamerbrief van 14 oktober.

Alle gemeenteraads-, Staten- en Kamerleden ontvangen exemplaar Sociaal
Handvest
De twaalf uitgangspunten in het Sociaal Handvest, samengesteld door de GBB,
Groninger Gasberaad en Vereniging Eigen Huis, zijn de toetssteen voor alle
voornemens, besluiten en afspraken die vanuit de wetgever, bestuurders en
uitvoeringsinstanties de Groningse gedupeerden raken. Van beleidsmakers en
uitvoeringsinstanties mag vanaf de ondertekening van het Handvest in juli jl. worden
verwacht dat zij hun beleid op deze uitgangspunten baseren. 

De maatschappelijke organisaties verwachten daarnaast dat de Statenleden, de
gemeenteraadsleden van de vijf aardbevingsgemeenten, en de Tweede Kamerleden
van de vaste commissie EZK het Sociaal Handvest zullen inzetten om beleidsmakers
en uitvoeringsinstanties te toetsen op een beleid dat de mens als uitgangspunt
neemt, én hen hierop aanspreekt als dit niet het geval is. Om alle betrokken
gemeenteraads-, Staten- en Kamerleden hier (nogmaals) op te attenderen stuurde
de GBB daarom onlangs naar hen allemaal een exemplaar van het Sociaal Handvest
met bijgevoegde brief. Het is nodig dat er een omslag in de aanpak komt en dat de
menselijke maat centraal komt te staan. In die omslag is voor gemeenteraads-,
Staten- en Kamerleden, als ‘controlerende macht’, ook een rol weggelegd.

Waardedalingsregeling per 1 januari 2023 gewijzigd
Vanaf 1 januari 2023 gaat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) de
vergoeding voor waardedaling berekenen aan de hand van een geactualiseerde
rekenmethode. Zo verandert de peildatum van 1 januari 2019 naar 1 januari 2021.
Ook worden de percentages van de waardedaling per beving en het ‘imago-effect’
aangepast naar de meest actuele percentages. Dit houdt concreet in dat de
percentages die worden uitgekeerd lager zullen zijn dan voor de wijziging. Er worden
daarnaast een aantal postcodegebieden toegevoegd. Je leest hier meer over de
actualisatie van de waardedalingsregeling.
 

Wat vindt de GBB? 
De overheid en overheidsinstellingen hebben Groningen de afgelopen jaren
overladen met regelingen, procedures, en al dan van toepassing zijnde
uitzonderingen. Iedere keer waren daar goede argumenten voor, maar inmiddels is
het overzicht totaal zoek. Groningers zien door de bomen het bos niet meer.
Daarnaast ziet de Groninger een steeds grotere toename van verschillen. Verschillen
die niet langer uitlegbaar zijn. Nieuwe regelingen behoren alleen opgetuigd te
worden als ze nuttig zijn, voorzien in een behoefte in Groningen, én problemen
wegnemen. De GBB is van mening dat deze nieuwe regeling dit niet doet. Het
actualiseren van de regeling creëert juist nieuwe verschillen.

Middels een brief naar het IMG heeft de GBB in mei hierover advies gegeven. Je
leest hier de brief. Van het advies is helaas niets overgenomen door het IMG.
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Aanvullende seismische dreigings- en risicoanalyse voor het gasjaar 22-23
Niet de geringe hoeveelheid gaswinning, maar de drukvereffening is op dit
moment het meest bepalend voor de veiligheid. In de modellen voor risicoanalyse
die TNO nu hanteert wordt hier volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) nog
te weinig rekening mee gehouden. Het kan nog vele jaren duren, zelfs na het
stopzetten van de gaswinning, voordat de druk in het gehele Groningenveld weer
gelijkmatig is. Daarom heeft SodM geadviseerd om een aanvullende seismische
dreigings- en risicoanalyse voor het gasjaar 2022-2023 uit te voeren. 

Hoge aardbevingsdichtheid
Dit blijkt ook in de praktijk. De seismische dreiging neemt af, maar is hoger dan de
risicomodellen steeds voorspellen. Op de website van dashboard Groningen is in de
tabellen te zien dat vooral de aardbevingsdichtheid verontrustend hoog is. Zo vonden
er de afgelopen tijd bijvoorbeeld opvallend veel bevingen rond Uithuizen en Wirdum
plaats.

Staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief heeft TNO daarom gevraagd een
aanvullende seismische dreigings- en risicoanalyse (SDRA) uit te voeren voor het
gasjaar 2022- 2023, met in ieder geval de door SodM geadviseerde
modelinstellingen, voor het winningsniveau van 2,8 miljard Nm3. Dit heeft de
staatssecretaris in een Kamerbrief op 17 oktober aangekondigd. 

Compensatieregeling deelnemers NAM waardedalingsregeling eind dit jaar van
start
Gedupeerden die aan de NAM 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. 

Naar verwachting zal de compensatieregeling voor het einde van 2022 van start
gaan. Het IMG zal de regeling gaan uitvoeren. 

Waarom duurt het zo lang?
Het IMG krijgt een bevoegdheid om de compensatieregeling uit te voeren. Dit moet
wettelijk gegrond zijn. Om de regeling uit te voeren is er daarom een 'Algemene
Maatregel van Bestuur' (AMvB) nodig. De AMvB is op 13 mei in consultatie
gebracht en na afronding van de consultatiefase op 21 juli jl. aangeboden aan de
Afdeling advisering van de Raad van State, zoals je in de Kamerbrief van
staatssecretaris Hans Vijlbrief kunt lezen. Op 17 oktober heeft de Raad van State
haar advies uitgebracht. Een lang verhaal kort: het IMG mag nu overgaan tot het
uitvoeren van de regeling. 

GBB waarschuwt voor gebruik van de (aanvullende) vaste vergoeding bij
mijnbouwschade
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft kenbaar gemaakt dat zij
Groningers die in het verleden geen of een geringe schadevergoeding kregen, vanaf
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2023 de mogelijkheid bieden om dit aan te vullen tot een vaste vergoeding van 5.000
euro. Het gaat om adressen waar de vaste vergoeding eerder nog niet mogelijk was,
bijvoorbeeld omdat er al een schademelding op het adres is geweest. De regeling is
een aanvulling op de al bestaande vaste vergoedingsregeling. 

Het IMG heeft vorig jaar een vaste vergoeding (VES) ingesteld waarbij gedupeerden
aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding van 5.000 euro. Dit bedrag
wordt eenmalig uitgekeerd, zonder tussenkomst van een schade-expert.

Let op! (Aanvullende) vaste vergoeding is een finale kwijting
Dit aanbod van het IMG is volgens de GBB vooral bedoeld om op de kosten van
experts te besparen. Het is niet bedoeld om de Groninger recht te doen. Maak er
alleen gebruik van als je zeker weet dat de schade met € 5.000 te repareren is
(vraag iemand die er verstand van heeft), en als je er zeker van bent dat er nooit
meer (lichte) aardbevingen bij jou in de buurt zullen voorkomen! Het aannemen van
de (aanvullende) vaste vergoeding betekent namelijk een finale kwijting. Alleen als er
een zware beving plaatsvindt kun je nogmaals een schademelding doen, anders niet.
Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat een opeenstapeling van kleine bevingen ook
schade kan veroorzaken. Je leest er hier meer over. 

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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