
De GBB ontving (14-1-2015) deze brief van een inwoner aan een ‘bevoegde instantie’. 
Over machteloosheid, NAM en genegeerd worden.

… Verder schrijft u dat met de (verdere) gerichte vermindering van de winning uit het 
Groningenveld en met het op gang brengen van de grootschalige versterking van de woningen
en andere gebouwen, het kabinet de benodigde maatregelen neemt om de veiligheid in de 
regio te vergroten. U geeft als laatste nog aan dat de afgesproken maatregelen om die overlast 
te compenseren worden uitgevoerd en aangepast indien de noodzaak daartoe blijkt.

 Hetgeen er is afgesproken door het kabinet is mij volkomen duidelijk. Een ieder die de 
nieuwsfeiten volgt zal dit niet ontgaan zijn. Ook de maatregelen die aangekondigd zijn, 
hierover laat de minister keer op keer geen onduidelijkheid bestaan. Waar het mij echter om 
gaat is dat er letterlijk een tegenstelling zit tussen dat wat er door de bewindspersonen gezegd 
wordt, beloofd wordt, en datgene wat er daadwerkelijk in de praktijk gerealiseerd wordt om 
voor ons als bewoners de risico’s te verminderen.

 Wij zitten zelf met enorme schade. Aangezien er weer nieuwe schade is ontstaan na de laatste
aardbeving, is het recente schadebedrag nog weer opnieuw in onderzoek. Een gedeelte van het
huis is onherstelbaar beschadigd, en constructief instabiel geworden. Het zal moeten worden 
gesloopt en opnieuw opgebouwd. De NAM, hiervoor verantwoordelijk, erkent geen enkele 
aansprakelijkheid. Wij zijn al ruim een jaar bezig om de schade afgehandeld te krijgen, en om
onze veiligheid weer op een acceptabel niveau te krijgen. Tot op heden zit daar geen schot in. 
NAM bagatelliseert de schade en komt –via Arcadis- met de meest belachelijke en 
bouwkundig onmogelijke inschattingen van de oorzaak van de schade.

 De maatregelen die aangekondigd zijn om de woningen te versterken, daar hebben wij wel 
iéts van gemerkt. Er kwamen mensen (door een brief van de NAM al aangekondigd) foto’s 
nemen van de huizen. Dat gebeurde dan vanaf de straat. Een tijdje later volgt dan het bericht 
dat  er verder niets gebeurt, omdat je huis geen schade heeft of niet vatbaar is voor extra 
schade als gevolg van de aardbevingen. Tot dusver dus wederom het cirkeltje rond: geen 
enkele compensatie, geen enkele verbetering, en wij blijven met een gevaarlijke situatie 
zitten. Een situatie waarin de schade steeds verder verergert, waarin nevenschade ontstaat, 
waarin het gebouw onderhevig wordt aan weersinvloeden en er overlast en schade ontstaat 
van ongedierte. 

 Het is overigens niet alleen bij ons zo, maar deze manier van doen bezigt de NAM op grote 
schaal. Het totaal van de schademeldingen op dit moment is 29.775, ongeveer 2/3 van de 
panden in het zg. aardbevingsgebied is hier beschadigd, maar ook straten, riolering, spoor, etc.
zijn beschadigd geraakt.  Als de NAM aangeeft een significant percentage van de 
schadegevallen te hebben afgewikkeld, dan betreft dit nog maar een fractie van het totale 
schadebedrag. Het beeld ontstaat dat de grotere schades niet worden afgehandeld. Dat komt 
ook vaak doordat nadat ‘de experts’ weer eens met rare rapporten op de proppen gekomen 
zijn, er veel contra-expertises moeten plaatsvinden, en dat alles neemt ontzettend veel tijd in 
beslag. Vanwege de lange doorlooptijden ontstaat er dan in de tussentijd weer nieuwe schade, 
die ook bij de eerder gemelde schade moet worden opgeteld, compleet weer overnieuw met 
expertise en daarop volgend een contra-expertise. Tegen de tijd dat de NAM uiteindelijk 
definitief kan reageren, is er wederom nieuwe schade ontstaan, en gaat het hele verhaal weer 
helemaal opnieuw. Dit gebeuren resulteert dan ook nog in veel ongemelde schades, omdat de 
mensen in elk geval iéts willen afwikkelen.

Intussen is er geen enkele mogelijkheid om iets te doen met de ontstane schade. De 
verzekering keert niets uit, vanwege uitsluiting van ‘natuurverschijnselen’ op de dekking. De 



Rijksoverheid verwijst naar de NAM, de provincie geeft geen thuis, de gemeente verhoogt de 
WOZ waarde, en verwijst voor schade naar de NAM, de aangifte bij de politie wegens 
vernieling wordt geweigerd. Het landelijk parket geeft aan dat de aangiften niet in ontvangst 
genomen worden vanwege een zwaarwegend landsbelang. De onafhankelijk raadsman komt 
met algemene adviezen, die liggen in het verlengde van de zienswijze van de NAM. Een 
procedure tegen de NAM starten is kostbaar en bovendien tijdrovend. 

Maar je kunt er zelf ook niets mee, want het gebouw zelf is bewijsmateriaal in de schadezaak 
tegen de NAM. Als je het uit veiligheidsoverwegingen zou slopen, dan trekt de NAM zich uit 
het hele proces terug. Het is daarom dat je zoveel ravage om je heen ziet.

 Naast de manier van omgaan met de gedupeerden is de NAM ook op onverantwoorde manier
bezig met de gaswinning. Een goed voorbeeld daarvan is het feit dat de NAM -ondanks alle 
waarschuwingen en risico’s- aan het eind van dit jaar de gaskraan toch nog even flink heeft 
opengedraaid. Met weer aardbevingen die daar op volgden. Dit heeft niet alleen het gevoel 
van onveiligheid versterkt, maar ook geeft het een gevoel van machteloosheid. Men kan 
kennelijk op grote schaal beschadigen, zonder dat hier een halt wordt toegeroepen. Dit raakt 
aan de fundamentele rechten van de mens. Ook internationaal wordt hier inmiddels met 
afschuw naar gekeken.

 Neem mij niet kwalijk dit te zeggen, maar de inhoud van uw brief lezend voel ik mij als 
gedupeerde niet gehoord, onbegrepen, en met een kluitje in het riet gestuurd. Het door u 
geschrevene is mooi van stijl, is vriendelijk verwoord, en in keurige taal geschreven. Meer 
een soort algemene vertaling van het uit te voeren beleid. Maar het doet helaas op geen enkele
manier recht aan de dagelijkse schrijnende realiteit hier in Groningen. 

 Het is zoals u zegt: ik heb geen persoonlijk belang bij dit specifieke besluit m.b.t. deze 
specifieke vergunning aan de NAM. Maar wat ik hiermee probeer te doen is terugkoppeling 
geven aan de overheid over (ontbreken van) resultaat van uitgevoerd beleid. Terugkoppeling 
geven aan degenen die verantwoordelijk zijn voor het herstellen en handhaven van onze 
veiligheid. Tevens wilde ik, en ik hoop daarin te zijn geslaagd, dringend melding maken van 
de destructie die hier op grote schaal plaatsvindt door de bedrijfsactiviteiten van de NAM. Ik 
hoop daarom dat u dit indringende bericht mee wil nemen in de bestuurskamers. En het is 
mijn stille hoop dat dit ook de kwaliteit van de besluitvorming zal doen toenemen. Wellicht 
kan er iets gebeuren aan de zo ernstige rechtsongelijkheid die hier binnen de rechtsstaat 
Nederland is ontstaan.

 In de hoop en afwachting op het daadwerkelijke tijdstip van direct stoppen van de massale 
vernieling verblijf ik,

Naam van de briefschrijver is bekend bij de GBB en deze wenst om begrijpelijke 
redenen anoniem te blijven.


