Beste relatie,
Wij zijn blij en trots om je deze eerste nieuwsbrief
van het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk
Groningen te sturen. Ondanks de huidige corona
maatregelen verrichten we nog veel werk. Deze
nieuwsbrief is er om je mee te nemen in de
activiteiten die de komende tijd op het programma
staan en om je te wijzen op enkele activiteiten die
je mogelijk hebt gemist (maar die nog steeds
openbaar toegankelijk zijn). In deze nieuwsbrief
lichten we drie projecten uit waar het
Kennisplatform op dit moment mee bezig is. Verder
blikken we terug op onze webinar ‘Parlementaire
Enquête Gaswinning Groningen’ en een nieuwsitem
uit EenVandaag waar het Kennisplatform een rol in
speelde.
Het team van het Kennisplatform,
Tom, Nienke, Sarah, Wouter en Sanne

Het Nieuwe Noorden
Het Kennisplatform werkt samen met het Dagblad
van het Noorden aan een multimediaproject ‘Het
Nieuwe Noorden’. Met dit project willen we een
breed publiek bereiken en de dialoog stimuleren
over de toekomst van een gebied dat weliswaar
zwaar belast is door de gaswinning, maar ook
enorm veel waarde en potentie hee!.

De artikelen zullen vrij toegankelijk zijn. De
artikelen worden ondersteund door
beeldmateriaal, podcasts en foto’s. Ook zal er bij
elke longread online verdiepend materiaal worden
aangeboden in de vorm van (wetenschappelijke)
onderzoeken en rapporten.
Om een idee te krijgen van de samenwerking en de
eerste longread, nodigen we je uit om hier alvast
de podcast te beluisteren.

Vanaf 27 maart 2021 verschijnen onder de vlag van
'Het Nieuwe Noorden' vier maandelijkse
‘longreads’ in de zaterdagkrant en online.
De artikelen gaan over het landschap, de
energietransitie, de economie en over
leefbaarheid.

Na het verschijnen van de artikelen in het Dagblad
zijn deze ook terug te lezen op onze website.

Onderstaande foto's door: Davide Degano

Literatuurstudie vernieuwd
Elk jaar maakt het Kennisplatform een
inventarisatie van de laatste ontwikkelingen in de
wetenschap. Het doel is om een totaaloverzicht te
geven van de gevolgen van de gaswinning. De
literatuurstudie, met de nieuwe naam ‘Inzicht in
impact’, is ondertussen in een vergevorderd
stadium. Een goed overzicht leidt ertoe dat kennis
beter benut kan worden.
Net als bij de vorige literatuurstudie zal het
verschillende thema’s bespreken zoals de
bestuurlijke aspecten van het gasdossier, de
economie van Groningen, de impact op de
gezondheid van bewoners, de ervaringen van
bewoners met mijnbouwschade en de versterking,
imagoschade en de leefbaarheid in het gebied.
Houd onze website in de gaten voor meer
informatie.

Webinar Parlementaire Enquête Gaswinning
Groningen
Op 18 februari 2021 hield het Kennisplatform in samenwerking met Sustainable
Society van de Rijksuniversiteit Groningen een webinar over de parlementaire
enquête naar de gaswinning in Groningen. Wat verwachten wetenschappers van de
enquête, die vorige maand startte? Prof. dr. Dirk Jan Wolffram reflecteerde op de
functie en opzet van de parlementaire enquête. Prof. dr. Charles Vlek gaf een
presentatie over de bevindingen uit zijn boek Aardgas, risico’s en besluiten die van
belang zijn voor de enquête. En vervolgens sloot Prof. dr. Herman Bröring de webinar
af met de beperkingen van de parlementaire enquête. Hij gaf de waarschuwing dat
Groningers geen hoge verwachtingen van de enquête moeten hebben:
“Hun problematiek vormt voor de enquête weliswaar
de aanleiding, maar oplossing ervan is niet het doel”.
De webinar, de presentatie van Charles Vlek en een verslag
van de webinar vind je op de website van het Kennisplatform.

Kennisplatform in EenVandaag

Op 20 februari 2021 waren projectcoördinator
Nienke Busscher en wetenschappelijk directeur
Tom Postmes te zien in een rapportage van het
programma EenVandaag genaamd ‘Inwoners van
het Groningse dorp Krewerd hebben genoeg van de
bureaucratie en gaan zélf aardbevingsschade
herstellen’. EenVandaag maakte wederom een item
over de afhandeling van de gaswinningsproblematiek,
deze keer over de vraag waarom de overheadkosten zo
hoog zijn.

Vanuit Thesinge reflecteerden Tom en Nienke op de
vraag waar bewoners precies tegenaan lopen,
waarom het zo moeilijk is om de versterking te
versnellen en wat er voor nodig is om de
gedupeerden in het aardbevingsgebied beter te
helpen.
De aflevering is hier terug te kijken.

Samenwerking
Aardbevings Academie
In maart 2021 is de Aardbevings Academie
gelanceerd door de GGD Groningen. Met dit
online platform worden professionals
werkzaam in de sociaal emotionele
ondersteuning in het aardbevingsgebied
beter ondersteund. De Aardbevings
Academie biedt coaching en intervisie aan
en organiseert leernetwerken over best
practices vanuit de praktijk.
Het Kennisplatform zal de Aardbevings
Academie ondersteunen, net als de andere
instanties, door hen mee te nemen in de
meest recente inzichten en kennis. De
psychosociale gevolgen staan niet los van de
brede maatschappelijke problematiek. Het
Kennisplatform zal voorzien in de
noodzakelijke kennisuitwisseling en
dialoog tussen instanties. De Aardbevings
Academie houdt zich vervolgens bezig met
het ondersteunen van de professional bij de
uitvoering van hun werk met het doel de
sociaal emotionele gezondheid en
veerkracht van professional én inwoners uit
het aardbevingsgebied te behouden.

Contact
Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze
nieuwsbrief mail ons dan gerust
op contact@kennisplatformleefbaar.nl.

