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NIEUWSBRIEF MEI 2022

Openbare verhoren parlementaire enquête
gaswinning beginnen eind juni

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen bracht in
april een werkbezoek aan het aardbevingsgebied. Het bezoek vond plaats
ter voorbereiding op de openbare verhoren die vanaf 27 juni worden
gehouden.

In gesprek met gedupeerden

Leden van de enquêtecommissie gingen individueel in gesprek met
gedupeerden. Zij bezochten bewoners die op persoonlijke t itel contact
hadden gezocht met de commissie om met hen te praten over de staat
van hun woning of de afhandeling van de schade.

Ook taxateur John Schokker van Makelaardij Schokker werd om informatie
gevraagd: wat weet hij van alle gebeurtenissen, met name na de beving
van Huizinge, wat was zijn rol en wat kan hij vertellen over de rol van andere
betrokken part ijen.
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Nog niet gemelde
aardbevingsschade en
hulp nodig bij de
schademelding?

Een bewijs van het melden van
aardbevingsschade helpt ons bij de
bewijslast in het Proef Proces 9745.
Uw schade nog niet gemeld? Meldt u
aan bij het Steunpunt Bevingschade! 
Wij werken samen met een
deskundige die de aanwezige- en nog
niet gemelde aardbevingsschade
voor u meldt bij het IMG.

Aanmelden

status 25-05-2022

PROEF PROCES postcodegebied
9745

De rechtbank is verzocht om uitstel
van de behandeling van het beroep
op zitting. Dit uitstel is toegewezen.
De behandeling van het beroep is tot
een nader te bepalen datum
uitgesteld. Over de voortgang van de
procedure krijgen we later bericht.

Meer lezen

Het ziet er naar uit  dat John nu zal worden opgeroepen door de
commissie om te verschijnen bij de openbare verhoren onder ede. Wij
zullen u ook zoveel mogelijk op de hoogte blijven houden over het proces
rondom de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen.
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status 25-05-2022

WOB-VERZOEK
De termijn waarbinnen het IMG een
beslissing op bezwaar had moeten
nemen is inmiddels verstreken. De
advocate heeft het IMG opnieuw in
gebreke moeten stellen zoals bedoeld
in artikel 4:17 van de Awb. Dit betekent
dat het IMG binnen 14 dagen na
ontvangst van deze ingebrekestelling
alsnog een beslissing dient te nemen.

Meer lezen

Postbus 2330

9704 CH Groningen

vlokconsultancy@gmail.com

U heeft deze e-mail gekregen omdat u zich
heeft ingeschreven of contact met ons

heeft gezocht.

Uitschrijven

VLOK Consultancy
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