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Help! Scheuren in 
de muur, wat nu?

Tingietersstraat 20
8601 WJ Sneek  
Tel. 085-4011320  
info@abcadamas.nl

www.abcadamas.nl

ABC ADAMAS is dé leverancier van materialen 
voor het scheurherstel van uw woning.
ABC Adamas werkt met de spiraalvormige RVS wapening i.c.m. een speciale ankermortel. 
Dit is als systeem door en door getest en heeft zich in de praktijk al meer dan 20 jaar 
bewezen. Naast een goed product is de juiste uitvoer van de herstelwerkzaamheden 
minstens zo belangrijk. Daarom hebben wij onze kennis en ervaring overgebracht op meer 
dan 100 bedrijven bij u in de regio. Van deze gecertifi ceerde bedrijven mag u verwachten 
dat ze alle kennis van zaken hebben om uw schade vakkundig te herstellen. 
Bij complexe werkzaamheden kan altijd een beroep gedaan worden op de 
technische expertise van ABC ADAMAS.

Omdat er in Groningen vele monumentale gebouwen staan en deze vaak een andere 
aanpak van schadeherstel vergen, hebben we ook daar de juiste materialen voor in huis.
Zoekt u een vakman voor het herstel van uw schade? 
Kijk op www.abcadamas.nl of neem contact met ons op.

ABC ADAMAS werkt met een volledig op elkaar afgestemd en getest systeem zodat de 
kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden en de productaansprakelijkheid geborgd zijn.

technische expertise van ABC ADAMAS. Meer dan 
100 opgeleide 
gecertifi ceerde 

bedrijven zorgen voor 
de kwaliteit van 
uw herstelwerk.

15.132_ABC adv 260x360mmStnd.indd   1 03-12-15   14:15
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Voorwoord

Waarom deze krant?
Er ontbreekt iets aan de informatievoorziening in het aardbevingsgebied. Informatie  
vanuit het perspectief van de bewoners! Daar wil deze GBB krant in voorzien. De krant 
wil onafhankelijke informatievoorziening realiseren voor en door bewoners in het gas-
winningsgebied. Met deze krant willen we laten zien hoe bewoners de gevolgen van de  
gaswinning ervaren, wat wij doen om die gevolgen het hoofd te bieden en wat je zelf 
kunt doen en laten om je recht te halen. Bewoners worden opgeroepen lid te worden 
van de GBB, zodat je als bewoner sterker komt te staan in de belangenbehartiging ten 
opzichte van de NAM, het CVW, de overheden en de Overheidsdienst Groningen onder 
leiding van de Nationaal Coördinator Groningen (dhr. Alders). Contributie is slechts  
10 euro per jaar, zie: www.groninger-bodem-beweging.nl.

De eerste editie van deze krant wordt huis aan huis verspreid in een oplage van  
ongeveer 35.000 exemplaren in het centrale deel van het gaswinningsgebied. De  
GBB bedankt alle mensen, organisaties en bedrijven die deze uitgave mogelijk maken.

De volgende krant verschijnt in het late voorjaar van 2016. 

Wat is de Groninger  
Bodem Beweging?
De Groninger Bodem Beweging (GBB) is 
opgericht op 6 november 2009 met als 
doel het opkomen voor de belangen van 
bewoners die schade lijden (financieel 
en/of emotioneel) door de directe en 
indirecte gevolgen van de gaswinning 
in het Groninger gasveld. We willen 
veilig kunnen wonen net als alle andere 
Nederlanders.

Om dit te bereiken moet de gaswinning 
drastisch verminderd, de regio gecompen-
seerd, alle mijnbouwschade erkend en ver-
goed worden, en eisen we een rechtvaardig 
en humaan beleid voor de bewoners van het 
gaswinningsgebied.

De GBB biedt hulp bij schadeafhandeling, 
het invullen van formulieren, geeft telefo-
nisch en persoonlijk advies, beantwoordt 
vragen, behartigt belangen en wijst de weg 
in het woud van de schadeafhandeling. Na-
tionaal en internationaal brengt de GBB de 
problematiek in Noord-Groningen onder de 
aandacht en zij geeft haar mening en visie 
over de gevolgen van gaswinning. Dit door 
intensief contact te onderhouden met de 
media in binnen-, en buitenland. Daarnaast 
gaat de GBB ook juridisch het gevecht aan 
om de veiligheid van burgers te bereiken. 
Waar mogelijk en nodig gaat de GBB in 
overleg met beslissers om oplossingen te 
forceren.

STEUN DE GBB
De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft meer dan 3100 huishoudens als lid. Om een 
krachtige vuist te kunnen maken, hebben we nog meer leden nodig! Voor slechts € 10,- per 
jaar hoor je erbij. De GBB komt op voor de belangen van gedupeerden door de gaswinning 
in onze regio. Wij zijn er voor iedereen: jong en oud, groot en klein, gedupeerde en steunbe-
tuiger. Door lid te worden van de GBB steun je de GBB en dus jezelf, want de GBB behartigt 
ook jouw belangen om de schade - emotioneel en/of financieel - door de gaswinning in 
Noord Groningen vergoed te krijgen en de gevolgen van de gaswinning te compenseren. 
En je knokt ook mee om de gaswinning terug te dringen, opdat we veilig kunnen wonen. 
Immers, veilig wonen is het recht van elke Nederlander. Als lid ontvang je periodiek de 
nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van wat er speelt.

Meld je aan als lid van de Groninger Bodem Beweging. De contributie is met € 10,- per jaar 
minimaal te noemen. Je krijgt direct na de aanmelding een bevestigingsmail. Indien je geen 
bevestigingsmail hebt ontvangen, neem dan s.v.p. hierover contact op via email:  
contact@ groninger-bodem-beweging.nl.

Na ontvangst van de factuur kun je het bedrag overmaken op IBAN rekeningnummer 
NL50 RABO 0153 1650 65 t.n.v. Groninger Bodem Beweging.

De contributie voor het volgende jaar is steeds aan het begin van het jaar verschuldigd.  
Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de eerste betaling is ontvangen en eindigt per 
direct bij opzegging, schriftelijk of per e-mail.
Aanmelden als lid via de website wordt geadviseerd: www.groninger-bodem-beweging.nl

Ja, ik steun de Groninger Bodem Beweging en word lid!

Aanhef   Dhr.   Mevr. Voorletters

Naam

Adres

Postcode         Plaats

Geboortedatum                  Telefoonnummer

Email adres

Voor €10,- per kalenderjaar ben je lid van de Groninger 
Bodem Beweging. De nota wordt thuisgestuurd, 
bij voorkeur via e-mail. Het lidmaatschap eindigt 
per direct bij schriftelijke wederopzegging.

                Datum

 Plaats       

                         Handtekening 

Stuur dit formulier naar:       

Stationslaan 8

9919 AB Loppersum

            Je kunt je ook via onze website aanmelden als lid,  
       www.groninger-bodem-beweging.nlG
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Waarom Groningse gaskraan dicht moet
Het oppompen van aardgas in de provincie Groningen 

veroorzaakt steeds grotere problemen. Het laatste 

gasbesluit van dit kabinet verandert daar weinig aan.  

De veiligheid in Groningen raakt ernstig in het geding, en 
we blokkeren een toekomst zonder fossiele brandstoffen. 
Tijd om dat te veranderen! De gaswinning kan en moet 

fors omlaag. Dat kan als we de enorme energieverspilling 

aanpakken - en daarnaast veel sneller investeren in 

duurzame energie. Wij willen een schone en veilige 

toekomst - voor ons allemaal!

Kraan dicht dwingt onze blik richting de 
toekomst!

Milieudefensie voert samen met de Groninger Bodem 

Beweging en anderen actief campagne om de gaswinning 
zo snel als mogelijk terug te brengen naar een veilig geacht 

niveau van maximaal 12 miljard m3 per jaar in plaats van de 

circa 27 miljard m3 die nu wordt opgepompt – en ervoor te 

zorgen dat we dat gas duurzaam vervangen met duurzame 

energie en energieneutrale gebouwen. Daar liggen ook 

kansen voor werkgelegenheid.

WIJ ZIJN NIET 
TE STOPPEN,
DE GASWINNING 
WÉL 

Politiek vertraagt, terwijl acties en   
samenwerking toenemen

Milieudefensie wil ervoor zorgen dat er naar Groningers 

geluisterd wordt. Wij proberen mee te helpen om de 

gelederen te sluiten, in Groningen – én ook daarbuiten – 
en die gedeelde stem ook politiek te maken, richting 
Den Haag. Samen kunnen we de gaskraan dichtdraaien. 

Dat doen we met protestacties zoals de fakkeloptocht, 
door onze stem te laten horen in Den Haag en in de media. 

Laat het gas onder het gras

Het lijkt zo’n simpel zinnetje: laat het gas onder het 

gras. Maar je kunt eigenlijk geen betere samenvatting 
geven van de boodschap die klimaatwetenschappers bij 

onze politici tussen de oren proberen te krijgen. Als we 
klimaatverandering onder de 1,5 graden willen houden 
- een ambitie die dit kabinet vorige week in Parijs heeft 
onderschreven! –  dan moeten we sowieso af van alle 

fossiele brandstoffen, ook van aardgas. 

Wij zijn niet te stoppen, de gaswinning wél

Meer weten over wat we doen? 

www.milieudefensie.nl/energie   
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Mr. Spong vraagt de rechter:

“Zijn NAM en  
partners strafbaar?”
“Onze vraag is of NAM en impliciet de overheid, strafbaar handelt. Niet vanwege de 
gaswinning op zich. Maar omdat ze er willens en wetens mee doorgaan, terwijl ze 
weten dat daardoor mensen en gebouwen in gevaar worden gebracht! Dat is een 
flagrante schending van de mensenrechten!” Mr. Spong is er heel duidelijk in. 

Hij heeft namens de Bodembeweging de 
hoofdofficier van justitie in Noord Nederland 
gevraagd de NAM aan te klagen en dus de 
zaak aan de rechter voor te leggen. 

Kans van slagen? “Naar mijn idee wel. Maar 
dan moeten er nog heel wat hobbels worden 
genomen. De officier heeft half december 
besloten niet tot vervolging over te gaan. 
Tegen dat besluit zijn we in beroep gegaan 
bij de Arrondissementsrechtbank. Is die het 
met ons eens, dan moet het strafrechtelijk 
onderzoek nog worden opgestart. En dat 
kan wel enige tijd vergen.”

Een zaak van lange adem dus, omdat het 
hier gaat om een ingewikkelde materie. 
Alleen al de aanklacht die de jurist namens 
de Groninger Bodembeweging en enkele 
particulieren aan de officier heeft voorge-
legd, telt maar liefst 17 pagina’s. 
Voor wie die pagina’s wil lezen: 
http://www.spong.nl  
(zoek: ‘aangifte NAM.’).

Mr. Spong: “Al eerder zijn vergelijkbare 
klachten aan rechters voorgelegd, maar die 
zijn niet in behandeling genomen. Rechters 
zijn heel terughoudend in dit soort zaken en 
verwijzen al snel naar de politiek.” 

Dat mr. Spong nu meent sterker te staan, zit 
‘m in recente  gerechtelijke uitspraken en in 
de ernst van de zaak: vele mensen worden 
in hun leven en in hun bestaan getroffen.

“Het gaat hier niet om zomaar iets. Het gaat 
om woningen, bedrijfsgebouwen, erfgoed en 
mensenlevens,” benadrukt de jurist. “De 
overheid is er om de veiligheid van alle inwo-
ners te waarborgen. En in dit geval geeft zij 
juist toestemming om die in gevaar te bren-
gen door voortdurend een onverantwoorde 
hoeveelheid gas te laten winnen.” 

“Het gaat hier ook niet zozeer om een 
politieke situatie – de vergunning wordt 
weliswaar verleend – maar om een straf-
rechtelijke: de NAM hoeft geen gebruik te 
maken van die vergunning, maar doet dat 
toch. Tegen beter weten in. “

Waarom Spong?
“Zijn grootste expertise ligt in het strafrecht, 
meent Jelle van der Knoop, voorzitter van de 

Groninger Bodembeweging. “De GBB vindt 
dat via de bestuursrechter geen succes 
(meer) valt te boeken. Overheid en NAM 
spelen onder een hoedje, ze zijn afhankelijk 
van elkaar. Daarom is nu de weg van het 
strafrecht gekozen. Zo kwamen we bij zijn 
kantoor terecht.” 

En wie de uitzonderlijke en veelzijdige staat 
van dienst van Spong op Wikipedia aan-
schouwt, moet beamen dat deze advocaat 
niet snel iets loslaat waarin hij zich heeft 
vastgebeten.

Mr. Spong over het vervolg: “Nu de officier 
niet tot  vervolging wil overgaan, gaan we in 
beroep. En ook als we daarna in het ongelijk 
worden gesteld, zoeken we het hogerop. 
Het bestuur van de Groninger Bodembe-
weging heeft al aangegeven de weg naar 
Straatsburg in te slaan om deze mensen-
rechtenzaak voor te leggen aan het hoogste 
Europese Rechtscollege: het Europese Hof 
voor de Rechten van de Mens.”

Openbaar Ministerie wil NAM niet vervolgen

Bodembeweging gaat  
desnoods door tot Europese Hof
Het openbaar ministerie heeft op 8 december 2015 besloten niet tot vervolging van 
de NAM over te gaan. In reactie hierop zal de GBB een procedure bij het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) de veiligheid van de bewoners in het 
aardbevingsgebied trachten af te dwingen.  

Advocaat mr. Gerard Spong heeft in op-
dracht van de GBB en enkele particulieren 
op 11 september 2015 aangifte gedaan te-
gen de NAM bij de hoofdofficier van justitie 
van het arrondissementsparket Noord-Ne-
derland, meester Jan Eland. 

De GBB meent dat de NAM de veiligheid 
van de bewoners in het gaswinningsgebied 
willens en wetens bedreigt door op een on-
verantwoord risicovolle wijze gas te winnen. 

De NAM maakt zich daarmee bij voortduring 
schuldig aan strafbare feiten, waaronder het 
opzettelijk vernielen van gebouwen waardoor 
levensgevaar te duchten is. De gewraak-
te handelswijze van de NAM leidt tot een 
situatie waarin een aantal in het Europees 
Verdrag voor de Rechten van De Mens 
(EVRM) verzekerde mensenrechten wordt 
geschonden. 

De argumentering van het OM om niet tot 
vervolging over te gaan, is overigens wel 
vermakelijk:  
“Aangifte dient “geen redelijk doel” (alsof 
veiligheid er niet toe doet), en het is nog 
maar de vraag of er ‘te duchten’ levensge-
vaar is.” Volgens het OM is dat alleen maar 
zo wanneer er concrete gebouwen aan te 
wijzen zijn. Alsof dat niet ook nu al het geval 
is: waarom zijn dan allerlei mensen uit huis 
geplaatst, waarom maakt de Nationaal Coör-
dinator Groningen een meerjarenprogramma 
voor versteviging van meer dan 10.000 
woningen?

“Het gaat hier niet 
om zomaar iets.”
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Bouwbedrijf
van Dijken vof

www.vandijkenbouw.nl

  * nieuwbouw
  * verbouw
  * renovatie
  * restauratie

Bouwbedrijf van Dijken
Burg. F. van Ankenweg 3  |  9991 AM Middelstum

T. 0595-551961  |  info@vandijkenbouw.nl

Naast traditionele bouw zijn wij
gespecialiseerd in houtskeletbouw.

Een hsb-woning is gezond, comfortabel,
waardevast en draagt ook nog eens bij
aan een beter milieu!

Wilt u de 4.000.-

die de NAM als compensatie 

aanbied goed besteden?

Koop dan HR
++

glas en eventueel kunststof

of houten kozĳnen bĳ:

Of heeft u een nieuwe koopwoning in 1 van de 11 

gemeentes gekocht na 17 januari 2014?

Voor vragen of een vrijblijvende  
offerte kunt u uiteraard contact  

met ons op nemen

Hoofdweg 6  
9939 PD Tjuchem
T. 06 - 5518 0267
info@stukadoorsbedrijfjbakker.nl

Wij zijn dynamisch een vakkundig  
stukadoorsbedrijf. Met de beste materialen 
en de laatste technieken, realiseren wij  
iedere opdracht geheel conform uw verwach-
tingen. Wij verzorgen een keur aan diensten 
voor particulieren, bedrijven en instellingen. 
Stucadoorsbedrijf J. Bakker heeft profesionaliteit en netheid hoog in het vaandel 
staan, ook beschiken we over ruime ervaring en doelgerichte expertise, zodat 
alle stucwerkzaamheden tot in perfectie worden uitgevoerd. Door de ervaring 
in de particuliere en zakelijke afbouwbranche verrichten wij alle voorkomende 
traditionele- en moderne stukadoors werkzaamheden. Bent u op zoek naar een 
stucadoorsbedrijf dat zich richt op de regio Groningen? Dan bent u bij ons aan 
het enige juiste adres.

Stukadoorsbedrijf J. Bakker is een vakkundig stukadoorsbedrijf. Met de beste 
materialen en de laatste technieken, realiseren wij iedere opdracht geheel con-
form uw verwachtingen. Wij verzorgen een keur aan diensten voor particulieren, 
bedrijven en instellingen. Hierboven kunt u globaal zien wat ons werkgebied 
is. Dit is puur een indicatie. Wanneer u aan de rand van dit gebied woont kunt 
u uiteraard gewoon contact met ons opnemen voor uw stuc-klus.  Zoals u ziet 
proberen we klanten te bedienen in de provincie Groningen, noord Drenthe en 
Oost Friesland. Grote plaatsen in ons werkgebied zijn:
Appingedam, Delfzijl, Ten Boer, Bedum, Winsum, Groningen, Hoogezand,  
Winschoten, Assen, Veendam, Roden, Uithuizen, Marum
 
Producten die we veel gebruiken

Onze diensten
Spackwerk

Sierpleisterwerk
Stukadoorswerk
Fijnschuurwerk

Lijsten & ornamenten
Decoratieve afwerking

Buiten stucwerk
Gevelisolatie
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Bodemdaling veroorzaakt ook mijnbouwschade

GBB eist: Erkenning schade door  
bodemdaling ook voor particulieren!
Sinds de jaren zestig wordt aardgas gewonnen uit de Groninger bodem. Sinds die 
tijd is de voorspelde bodemdaling meer dan uitgekomen. Door die bodemdaling 
moe(s)t de waterhuishouding in onze provincie doorlopend worden aangepast. Onze 
vaak meer dan honderd jaar geleden gebouwde huizen, komen daardoor onder span-
ning te staan. Bij de minste of geringste beving zoekt die spanning een uitweg. Ook 
bij aardbevingen, maar niet alleen dan. Dus: schade. Mijnbouwschade! 

Toch worden schade door bodemdaling en 
schade door aardbevingen nog steeds apart 
behandeld. Voor schade door bodemdaling 

heeft de TCBB miljoenen uitgekeerd aan de 
waterschappen. Voor de komende jaren lig-
gen er nog miljoenen op de plank. Tot nu toe 

is slechts in enkele gevallen een particulier 
verzoek om schadeloosstelling erkend. Dat 
is tekenend voor de manier waarop onze 
overheid en de NAM omgaan met mijnbouw-
schade. 

Wat de GBB betreft moet de afhandeling van 
schade door bodemdaling en door aardbe-
vingen onmiddellijk worden samengevoegd.
Dat hangt voor ons ook nauw samen met 

de voorgestelde omkering van de bewijslast, 
waarbij het moet gaan over mijnbouwschade 
en niet alleen over aardbevingsschade.

Het kan niet zo zijn dat mensen telkens 
discussies en jarenlange procedures moe-
ten voeren om hun gelijk te halen voor de 
schade die door mijnbouw aan hun bezit 
wordt aangericht.

Voorzitter Jelle van der Knoop: 

“Onze veiligheid staat nog steeds op het spel!”
“Een regering mag nooit een bevolkingsdeel opofferen voor het economisch belang 
van de rest van het land. Het is niet zo dat we door de natuur worden overvallen. 
Dit wordt ons aangedaan, willens en wetens! Dus er is iemand aansprakelijk. En 
de regering en de NAM zijn nu te lang bezig geweest met alleen maar vertragen 
van besluitvorming door onderzoek op onderzoek te stapelen. Je kunt ook zeggen: 
bij gebrek aan kennis over de gevolgen van gaswinning besluiten we drastisch te 
minderen!” 

Voor de bodembeweging is de maat duidelijk 
vol. Jelle van der Knoop, medeoprichter en 
voorzitter van de Groninger Bodembeweging 
(GBB), is helder: “Lukt het niet goedschiks, 
dan maar kwaadschiks. Dan staan we maar 
voor de rechter. De belangen van onze leden 
worden nog steeds aan alle kanten geschaad. 
De veiligheid is nog steeds in het geding. 
Economisch belang is nog altijd de drijfveer.” 

De GBB voerde en voert daarom drie be-
langrijke processen tegen de overheid. In de 
eerste plaats is via de Raad van State het 
gasbesluit 2015 aangevochten. Via een an-
dere procedure zijn de documenten opgeëist 
waarop de besluitvorming over de gaswinning 
is gebaseerd. De GBB heeft op dit punt gro-
tendeels gelijk gekregen. De minister heeft 
naar aanleiding van dit vonnis op de laatst 
mogelijke dag een nieuw besluit genomen. 
Daarna zijn nieuwe stukken ontvangen die op 
het eerste gezicht weinig informatie bevatten. 
Wij vragen ons nog steeds af of Kamp nog 
meer te verbergen heeft.  
Verder is in een strafzaak de Hoofdofficier 

van Justitie gevraagd de NAM aan te klagen 
in verband met het willens en wetens in 
gevaar blijven brengen van mensen en ge-
bouwen. Daarbij is de hulp ingeroepen van 
de bekende Amsterdamse strafpleiter mr. 
Gerard Spong. Stuk voor stuk zijn het pro-
cedures die een groot beslag leggen op de 
kas van de Bodembeweging. En ongetwijfeld 
zullen er nog meer rechtszaken volgen.

Hoezo: minder gas?
Toch meent Van der Knoop – wellicht wat 
cynisch – in het denken van minister Kamp 
een kentering bespeurd te hebben: “Uit het 
feit dat minister Kamp in 2013 toestemming 
gaf voor de winning van maar liefst 54 mil-
jard kuub, leid ik af dat hij daarna drastisch 
wilde minderen. En, ja hoor: nu hoor je alle 
bewindslieden zeggen: kijk eens hoe ver 
we naar beneden zijn gegaan! Dus, als je ‘t 
positief wilt zien, wil de minister sinds 2014 
de gaswinning wel wat terugdraaien. En hij 
staat natuurlijk ook van alle kanten onder 
grote maatschappelijke druk. Zowel van de 
multinationals als van de Tweede Kamer en 

de Groninger bevolking.” 

Van der Knoop beschouwt die kentering 
als een van de successen die alle mensen 
samen hebben bereikt door de Kamerleden 
flink onder druk te zetten. “Maar het is nog 
niet genoeg. Het is nog te veel windowdres-
sing: in 2013 is de gaswinning nog snel met 
ruim 25 % verhoogd om in de jaren daarna te 
kunnen zeggen: zie je wel dat we veel minder 
zijn gaan winnen! Een gotspe, mag je gerust 
zeggen. En Rutte en Kamp lopen daarin mooi 
achter de NAM aan. De Tweede Kamer idem.” 

“Veiligheid moet het belangrijkste criterium 
worden. Daar vechten we voor. En dat scha-
de wordt hersteld en voorkomen, dat het 
gebied een impuls krijgt, na alle ellende, dat 
vinden we niet meer dan normaal.”

Onafhankelijk
Intussen blijft de GBB zich ook op alle ande-
re fronten inspannen voor de veiligheid en 
de individuele en gerechtvaardigde claims 
van haar leden. Het bestuur voert overleg 
met de Nationaal Coördinator Groningen, 
is vertegenwoordigd in organisaties die 
zich met de gevolgen van gaswinning bezig 
houden en zit verder om de tafel met allerlei 
instanties, waar en wanneer dat maar nodig 
is in het belang van de leden.

Door het toegenomen ledental is de Gronin-
ger Bodembeweging ook voor de Nationaal 
Coördinator, Hans Alders, een factor van 
belang geworden. “Hij kan niet meer om ons 
heen als hij de komende jaren aan de slag 
wil. Als hij verstandig is, luistert hij goed 
naar ons. Hij heeft ons nodig om draagvlak 
te verkrijgen voor zijn maatregelen. Maar we 
zijn ook geen applausmachine voor al die 
maatregelen, dus we willen een onafhanke-
lijk oordeel blijven vellen. Daar hebben onze 
leden nu eenmaal recht op.”
(Voor de visie van de GBB en de  
reacties op officiële stukken: zie  
http://www.groninger-bodem-beweging.nl/)

“In Den Haag schaamt niemand zich  
voor misleiding en minachting”

“Alles draait om geld”
Onze voormalige woordvoerder, Lambert 
de Bont, heeft tijdens de afscheidsrecep-
tie van de Dialoogtafel op 17 december 
2015 een afscheidsrede gehouden. 
De Dialoogtafel is inmiddels ter ziele. 
Lambert de Bont heeft zich als lid van 
de Dialoogtafel het vuur uit de sloffen 
gelopen om er voor het gebied en voor 
gedupeerden zoveel mogelijk uit te sle-
pen. Hij deed dat met verve.

Lambert de Bont had echter meer een con-
gres in gedachten gehad, in plaats van een 
receptie ter afsluiting van de Dialoogtafel, 
waarin de huidige situatie bediscussieerd 
zou worden. Als resultaat van een dergelijk 
pro- en contra debat zou volgens hem dan 
het volgende geconcludeerd worden: 
-  dat alles om geld draait. Iedere afweging is 
ondergeschikt aan de financiële uitkomst, 

bij zowel de leiding van dit land als de 
leiding van Shell;

-  dat niemand in Den Haag zich schaamt, 
noch voor de misleiding, noch voor de min-
achting voor de bewoners van het gaswin-
ningsgebied;

-  dat ook de vaste Kamercommissie voor 
Economische Zaken het prima vindt dat om 
en nabij 10 miljard m3 gas voor lage prij-
zen verhandeld wordt om de Nederlandse 
schatkist te vullen. Immers Nederland is 
verslaafd geraakt aan de aardgasbaten;

-  dat de adviezen van het Staatstoezicht op 
de Mijnen niet opgevolgd worden;

-  dat de adviezen van de Onderzoeksraad 
voor de Veiligheid niet opgevolgd worden;

-  dat de door NAM gehanteerde modellen 
voor risicoanalyses niet deugdelijk zijn;

-  dat het cultureel erfgoed in het gaswin-
ningsgebied niet aardbevingsbestendig 

te maken is zonder de monumentale en 
cultuurhistorische waarden aan te tasten;

-  dat lokale media bij gebrek aan onder-
zoeksjournalisten en kwaliteit, bij voortdu-
ring kansen laten liggen de gaswinnings-
problematiek richtinggevend aan de orde 
te stellen;

-  dat het gaswinningsgebied binnen 5 jaar 
energie neutraal te maken is;

-  dat de Overheidsdienst Groningen  
(o.l.v. Hans Alders) zich in effect gedraagt 
als bezettingsmacht in plaats van als  
uitvoerders van ’n Deltaplan;

-  dat de Nationaal Coördinator Groningen 
gedwongen wordt zich te gedragen als 
zetbaas van Den Haag, in plaats van  
Deltacommissaris voor de Groningers;

-  en ik kan zo nog wel even doorgaan.”

Duidelijke conclusies van Lambert de Bont. 
De  GBB zal zich echter met volle kracht 
inzetten om te bereiken dat het wel anders 
zal gaan!

Waarom ben jij lid van de GBB?

Erik: Ik ben GBB lid, 
want het levert veel op 

en het kost weinig!
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Het laten herstellen van aardbevingsschade
Er zijn in Groningen sinds het najaar  
van 2012 al duizenden woningen met 
schade aan de buitenmuren hersteld.  
In de meeste gevallen is dit gedaan door 
middel van het aanbrengen van spiraal-
vormige wapening van RVS. Jacob Mink 
– bedrijfsleider bij ABC ADAMAS – ver-
telt waarom en geeft tips.

“RVS-wapening in combinatie met de 
juiste ankermortel is een systeem dat zijn 
kwaliteit al 20 jaar heeft bewezen op de 
Nederlandse markt. Dat blijkt tevens uit de 
oplossingen die in de ontwerpwedstrijd voor 
het preventief verstevigen van woningen 
naar voren zijn gekomen. In maar liefst vier 
van de tien in de praktijk geteste systemen 
speelt de RVS-wapening een belangrijke rol,” 
aldus Mink. In samenwerking met Total Wall 

ontwikkelde ABC ADAMAS twee systemen: 
de ‘Spouwdonut’ en de ‘Seismic Connec-
tors’. Het ‘Spouwdonut’-systeem is door 
de vakjury beloond met de VAKWERKprijs 
2015. “Het zijn beide systemen die voor de 
bewoners minimale overlast veroorzaken en 
waarmee op een snelle en doeltreffende wij-
ze constructieve verbindingen kunnen wor-
den gemaakt. Daarmee voldoet de woning 
snel aan de gestelde eisen en is daarmee 
veilig bij eventuele nieuwe bevingen.” 
 
Waar moet je op letten als je aardbevings-
schade aan je huis wilt laten herstellen?
De kwaliteit van de uit te voeren werkzaam-
heden staat of valt met de vakkennis van 
het uitvoerend bedrijf. Check dus vooraf of 
werknemers gedegen technische kennis en 
kunde is bijgebracht over het herkennen van 

schade-oorzaken en het herstellen hiervan.  

Voor de uitvoer van de werkzaamheden 
is het zaak te kiezen voor een partij met 
kennis van zaken en gebruik te maken van 
materialen die ook als systeem getest zijn. 
Alleen op deze wijze kan de kwaliteit van uit 
te voeren werkzaamheden en de produc-
taansprakelijkheid geborgd worden.

Let er daarnaast op dat voor het herstel 
altijd de juiste materialen worden gebruikt. 
Dit betekent dat bij met Portlandcement 
gemetselde muren bijvoorbeeld een op Port-
land gebaseerde ankermortel in combinatie 
met RVS 304 wapening gebruikt dient te 

worden. Bij een met kalkspecie gemetselde 
muur is dat juist meestal een ankermortel 
op kalkbasis in combinatie met RVS 316 
wapening. 
 
Meer weten? 
ABC ADAMAS en Total Wall zijn al jarenlang 
gerenommeerd leverancier en uitvoerder 
van werkzaamheden in deze markt en volop 
betrokken bij het herstel van de schades in 
Groningen. 

www.abcadamas.nl
tel: 085-4011320
info@abcadamas.nl
https://www.facebook.com/abcadamas

Aardbevingsschade? Kom op voor uw rechten! 
U leest het goed, het staat luid en 
duidelijk in het schaderapport van 
de NAM-taxateur: ‘De schade is niet 
veroorzaakt door aardbevingen.’ Ver-
bouwereerd leest u verder: volgens de 
NAM-taxateur zijn de scheuren in uw 
pand veroorzaakt door ongelijke zettin-
gen. Of reguliere krimp. Of thermische 
werking. Of achterstallig onderhoud. En 
daarmee is de kous af. Of… toch niet? 

U heeft recht op contra-expertise
Zeer zeker niet, vindt Vergnes Expertise BV 

die al jaren strijdt voor een rechtvaardige 
schadeafhandeling door de NAM. Het exper-
tisebureau uit Leek adviseert om altijd een 
contra-expertise uit te laten voeren door een 
onafhankelijke partij. Gedupeerden hebben 
namelijk recht op een contra-expertise op 
kosten van de NAM. 

Vergnes Expertise heeft elf professionals in 
dienst die mensen begeleiden bij hun aan-
vraag voor contra-expertise en die zorgen 
voor de administratieve afhandeling. Onze 
schade-experts komen bij mensen langs om 

de schade aan hun pand opnieuw in kaart 
te brengen op een objectieve en onafhanke-
lijke manier. Wij zetten kritische vraagtekens 
bij de beweringen van de NAM-taxateur: hoe 
weet hij of zij zo zeker dat het geen aardbe-
vingsschade is? Je kunt vaak met evenveel 
stelligheid het omgekeerde beweren. En 
waarom wordt de schade bij de buurman wél 
erkend als aardbevingsschade en bij u niet? 
Met ons schaderapport onder de arm krijgt 
het daadwerkelijke probleem de aandacht 
die het verdient en staat u veel sterker in 
uw onderhandelingen met de NAM.

Vergnes Expertise streeft naar de beste 
oplossing
Veel gedupeerden verkeren in een patstel-
ling met de NAM. Terwijl niemand erbij 
gebaat is als die impasse nog jaren voort-
duurt. Waarom dan niet de zaak gewoon 
goed afhandelen? Wij maken ons er, samen 
met juristen en andere marktpartijen, sterk 
voor dat gedupeerden van de NAM krijgen 
wat hen toekomt. Daarbij kiezen wij voor 
duurzame oplossingen en houden wij oog 
voor de mogelijkheden van bouwkundig 
versterken. 

Vergnes Expertise regelt ook andere schades 
Naast aardbevingschades neemt Vergnes 
Expertise ook de schaderegeling op zich van 
schades die het gevolg zijn van bijvoorbeeld 
brand, wateroverlast of inbraak. Ook bij deze 
schades zetten wij ons in voor de beste 
oplossing. Schaderegeling is namelijk een 
complex traject waarbij verschillende be-
langen een rol spelen. Het komt regelmatig 
voor dat partijen het niet met elkaar eens 
kunnen worden. Dat is vooral vervelend voor 
de schadelijdende partij. Deze is er immers 
het meest bij gebaat dat zijn probleem zo 
snel mogelijk wordt opgelost. 

Heeft u hulp en ondersteuning nodig bij 
schaderegeling? Neem dan tijdens kantoor-
uren contact met ons op: 0594 – 767004. 
Aardbevingschade kunt u ook rechtstreeks 
bij ons melden via onze website  
www.vergnes-expertise.nl.  

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)
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www.westerdijkbevingsschade.nl

WILT U INFORMATIE? 
NEEM DAN VRIJBLIJVEND 

CONTACT MET ONS OP: 

Advies , begeleiding 
of contra expertise?

Wij kunnen veel voor u betekenen!

Kalverkampen 21 • 9628 TT Siddeburen
0598-371941 • 06-46258248

info@westerdijkbevingsschade.nl

Een deskundig team streeft er naar 
om op een professionele wijze 
u te adviseren en te begeleiden.
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Bea Blokhuis voerde zelf de regie over haar schade.

“Heb vertrouwen in je eigen kracht en kunde”
Over Bea:
GBB lid sinds: 2013
Leeftijd: 57
Beroep: docent Grieks en Latijn 
Woonplaats: Delfzijl
Type woning: vrijstaand, bouwjaar 1977

Op een druilerige zaterdagmiddag in 
november zit Brenda Harsveld aan de 
keukentafel met Bea Blokhuis in haar 
prachtige woning in Delfzijl. Een ruime 
woning, het dak vol zonnepanelen (al 
van voor de waardevermeerderingsre-
geling) en een warmtepomp (van de 
waardevermeerdingsregeling). De thee 
staat klaar: een warm welkom.

Bea is al jaren actief voor de GBB. Je komt 
Bea tegen in de krant, op de Leden voor 
Leden-bijeenkomsten, tijdens acties en als 
spreker in de regio. Het is duidelijk: Bea 
heeft een verhaal te vertellen.

Bea, wat is je verhaal?
Bea meldde haar eerste schade bij de NAM 
in februari 2013. De eigen bouwkundige 
had al aangegeven dat er bevingsschade 
was ontstaan. Bij de NAM-taxateur gaf zij, 
ondanks afwijzende reacties, gelijk aan haar 
eigen aannemer te willen inschakelen voor 
het herstel. Niettemin werd in augustus het 
taxatierapport toegezonden vergezeld van 
een offerte van een haar volkomen vreemde 
aannemer. Ondertekend terug te sturen met 
al vast een ‘bedankt voor de opdracht.’ De 
aannemer was nog nooit wezen kijken! Bo-
vendien bleek na een beetje research dat het 
om een slecht taxatierapport ging en dat de 
schade-expert niet eens een opleiding had 
genoten voor zijn vak. Bea’s eigen vertrouwde 
aannemer kwam al snel met een betere of-
ferte op basis van betere herstelmethodes.“

Je besloot dat je het anders ging aanpakken, 
wat wilde je bereiken en waarom? 
“Ik wilde een paar dingen. Zaken die voor 
mij een principekwestie zijn, die bij mij als 
persoon passen en mij betere kwaliteit van 
het schadeherstel opleveren. Kortom: het 
gevoel dat het goed wordt aangepakt en 
mijn schade serieus wordt genomen. Mijn 
insteek was als volgt:
-  De NAM duidelijk maken dat het taxatierap-
port kwalitatief slecht was.

-  De NAM duidelijk maken dat het geen 
pas geeft mijn gegevens ongevraagd aan 

derden toe te spelen.
-  Dat ik een goed schaderapport wilde van 
een erkende taxateur,

-  Het geld voor schadeherstel op eigen reke-
ning ontvangen, zodat ik zelf een aannemer 
kan contracteren en betalen en ik meer 
invloed kan uitoefenen op de kwaliteit van 
het werk (pas betalen als ik tevreden ben 
en afspraken zijn nagekomen).”

Dat is niet eenvoudig, zeker niet in de peri-
ode 2013 toen er weinig kennis en ervaring 
voor handen was. Hoe heb je dat aangepakt?
“In die periode zocht ik informatie en zo 
was ik  ook op de website van de Groninger 
BodemBeweging (GBB) terecht gekomen. 
Ik werd lid en ontdekte dat ik het recht had 
om zelf de regie te voeren over mijn schade, 
recht op een onafhankelijke schade-expert 
en recht op een eigen aannemer .. en dat 
was precies wat ik wilde en wat past bij mij 
als persoon. De GBB, ook in de vorm van 
mede-GBB-leden,  adviseerde mij in dit pro-
ces en gaf mij, toen de NAM onwrikbaar bleef 
vasthouden aan het eigen gelijk, de contact-
gegevens van de  Onafhankelijke Raadsman, 
Leendert Klaassen. Hij heeft namens mij de 
NAM duidelijk gemaakt dat ik niet tevreden 
was over de kwaliteit van het taxatierapport.”
 
Is het gelukt dit voor elkaar te krijgen?
“Ja, er kwam, zodra de Onafhankelijke 
Raadsman zich ertegenaan bemoeide, een 
nieuwe taxateur langs die samen met mijn 
eigen bouwkundige de schade nogmaals he-
lemaal heeft opgenomen en zij kwamen tot 
een andere conclusie dan de eerste ‘taxa-
teur’, namelijk een conclusie die overeen-
kwam met wat mijn bouwkundige en eigen 
aannemer al eerder hadden aangegeven. In 
januari 2014 kwam er een akkoord met de 
NAM over het tweede taxatierapport, ik kon 

het geld voor schadeherstel zelf ontvangen 
en daarmee mijn eigen aannemer contrac-
teren om de schade te laten herstellen. 
Hiervoor moest ik een overeenkomst tussen 
de NAM en mij tekenen. In het voorjaar van 
2014 heb ik mijn schade laten herstellen.”

Wat zijn volgens jouw de knelpunten in het 
proces van zelf regie voeren?
“Knelpunt is dat er niemand van de NAM 
langskwam om het schadeherstelproces te 
volgen en een handtekening te zetten dat de 
kwaliteit van het werk goed is. Dat is belang-
rijk zodat bij een eventuele vervolgschade 
de NAM of CVW het niet kan afwimpelen op 
het feit dat ik zelfstandig schadeherstel heb 
laten uitvoeren. Schadeherstel onder eigen 
regie heeft ook recht op een kwaliteitscontro-
le uitgevoerd door de NAM/CVW. Ik heb nu 
zelf het schadeherstelproces gefotografeerd, 
zodat ik kan aantonen dat het daadwerkelijk 
goed uitgevoerd is, conform de offerte die 

door de NAM wat goedgekeurd.” Dat bleek 
nuttig toen het CVW later langskwam omdat 
ik zorgen meldde over de constructieve 
veiligheid van mijn woning bij bevingen of 
andere gevolgen van de gaswinning.

Wat zijn de voordelen van het voeren  
van eigen regie over je schadeherstel?
“Het past mij gewoon als persoon. Het past 
bij hoe ik ben. De voordelen zijn: 
-  Dat ik zelf bepaal wie aan mijn huis werkt
-  Dat ik zelf bepaal met wie ik mijn privacy 
deel

-  Dat ik zelf de kwaliteit bewaak en de aan-
nemer pas betaal als ik tevreden ben.”

Wat is de houding van NAM op het feit  
dat je zelf regie voert
“Het heeft wat moeite gekost om ze mijn 
keuze te laten accepteren. Die eerste taxa-
teur was waardeloos en de NAM wilde dat 
niet toegeven. De NAM vond mij een lastige 
klant. Dat staat zelfs in hun dossier, daar is 
nog wel een appeltje over te schillen.”

Hoe zit het met de financiën?
“Ik heb een contract ondertekend met de 
NAM over het bedrag dat ik ontving voor 
schadeherstel. Je moet goed afspreken dat 
het bedrag dat je krijgt ook het bedrag is 
dat je met de aannemer hebt afgesproken. 
Er zou een clausule met de NAM/CVW in de 
overeenkomst moeten komen dat onvoorzie-
ne schade buiten de offerte valt.”

Wat heeft iemand nodig om zelf regie te 
kunnen voeren?
“Ten eerste moet je het zelf graag willen 
natuurlijk, je moet erin geloven en het moet 
bij je passen. Het kost tijd, je moet zelfver-
zekerd zijn, en een kritische houding hebben 
t.o.v. de NAM en CVW, maar ook t.o.v. de 
aannemer die je zelf inschakelt. Veel gedu-
peerden raken van slag door de complexiteit 
en de impact van de schade op hun leven 
en zijn blij als een ander het overneemt.”

Wat maakt dat je je zo actief opstelt? 
“De houding van de politiek, het ontbreken 
van actie en dat Den Haag zich zo afzijdig 
opstelt. Van de NAM kun je dit verwachten 
maar Den Haag springt niet voldoende voor 
de bewoners in de bres. Tegelijkertijd ben ik 
zo actief geworden omdat ik door de NAM 
in eerste instantie met een foute taxateur 
ben opgezadeld en daarna met een kluitje 
het riet in ben gestuurd. Ik zie dat dat nog 
steeds gebeurt, ook nu het CVW de meldin-
gen overneemt.”

Wat betekent de GBB voor jou? 
“Het gevoel dat je er niet alleen voor staat, 
je krijgt er goede informatie en advies en ik 
heb via de GBB veel leuke mensen ontmoet. 
De aanpak van de GBB is een aanpak die 
mij ligt: de combinatie van actie, juridische 
strijd, technische kennis, een luisterend oor. 

De GBB schakelt leden in voor van alles en 
zo hoef ik niet aan de zijlijn te staan, maar 
kan actief met mijn kennis en ervaring iets 
betekenen voor bewoners en de regio.”

Wat verwacht je dat de NCG voor de  
aardbevingsproblematiek kan betekenen?
“Dat hij nog veel moet leren over de regio 
en de problemen. Hij zou iets goed kunnen 
doen, maar dat is nu nog lastig te beoorde-
len op basis van de eerste rapporten. De 
NCG is ook afhankelijk van de vrijheid die 
Den Haag hem biedt. Laten ze het in Den 
Haag toe dat het CVW volledig los komt te 
staan van de NAM?” Staat de NCG in feite 
wel los van de invloed van de NAM?

Heb je nog tips voor andere bewoners  
die zelf regie willen voeren? 
“Jazeker! Word er niet onrustig van en 
vertrouw op je eigen gezond verstand en je 
eigen kracht!”

Waarom ben jij lid van de GBB?

Lisa: Ik ben GBB lid,  
omdat ik echt woest ben  
over het machtsmisbruik  

van de NAM.

Wat zijn de nadelen van het ‘eigen  
regie’ voeren over schadeherstel- 
werkzaamheden?

Bea heeft het keurig voor ons  
op een rijtje gezet:
-  Je loopt een zeker risico. Wat als het 
schadeherstel niet goed is gedaan? Wie 
is dan aansprakelijk? Het is belangrijk 
dat schadeherstelwerkzaamheden onder 
eigen regie ook een kwaliteitscontrole 
krijgt die door de Nam/het CVW wordt 
geaccepteerd. De kosten die de Nam/
CVW bespaart op het feit dat een klant 
zelf de regie voert kunnen ze investeren 
in een kwaliteitscontrole. 

-  Als je een foute inschatting maakt van 
de aannemer dan heb je een hoop 
gedoe, als het resultaat niet goed is. 
Je moet de mogelijkheid hebben het 
proces te controleren. Dit kan nu met 
name door een slechte aannemer niet 
te betalen totdat hij zijn werk naar  
behoren heeft afgemaakt.

-  Je aannemer heeft misschien geen CVW 
certificaat als gekwalificeerd schadeher-
steller.  Maar wat zegt zo’n certificaat 
nu? Is een aannemer zonder die certifi-
cering geen goede aannemer? Het is een 
belediging voor alle goede aannemers ze 
te dwingen ook nog zo’n CVW-stempeltje 
te halen. Het CVW zou verplicht moeten 
zijn aannemers die de juiste aanne-
merspapieren hebben te erkennen. Nu 
worden aannemers in feite verplicht de 
CVW-cursussen te volgen, ook als ze al 
goed zijn. Ik heb weet van goede aanne-
mers die principieel geen zaken met het 
CVW willen doen, maar wel schade willen 
en kunnen herstellen. Die zouden nu dus 
buitengesloten kunnen worden door  
het CVW.
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AARDBEVINGSSCHADE SPECIALIST !

www.klussenbedrijft immers.nl

Wij ontzorgen u van A tot Z

Van aanvraag tot reparatie

Maar hoe los je dat nu op ?
Tegemoetkoming bij het SNN?

Door de ruime ervaring van Klussenbedrijf Timmers bent u bij het juiste adres als het 
gaat om herstel van aardbevingsschade. Onze specialisten zijn u graag van dienst en 

zullen ervoor zorgen dat alle schade tot in de puntjes wordt herstelt. Wij leveren 
alleen de beste kwaliteit producten en geven u graag advies en ondersteuning!

Wij hielpen al vele gedupeerden!

B. V.

V  GM

C  hecklist
A  annemers

Aardbevingschade aan huis of bedrijfspand?

✔ DIRECTIEVOERING
✔ TOEZICHT
✔ OPLEVEREN
✔ BOUWKUNDIG ADVIES

• Nieuwbouw
• Verbouw
• Renovatie
• Onderhoud

✔ BOUWKUNDIG RAPPORT
• Aankoop
• Verkoop
• Schade

✔ AANVERWANTE DIENSTEN
• Bestek / Werkomschrijving
• Tekenwerk
• Constructie berekening
• Aanvragen / Beoordelen offertes

Conflict bevingsschade
CONTRA-EXPERTISE
Wij regelen 
het voor u

Unikenstraat 66, 9501XG Stadskanaal
Telefoon: 0599-788197,  06-13323281
Email: info@lagermanbouwadvies.nl
Internet: www.lagermanbouwadvies.nl

Unieke historische locatie voor  
kleine en grote gezelschappen 

Landgoed Ekenstein de aangewezen plaats voor:

• comfortabele overnachting • romantisch diner
• feesten • congressen • vergaderingen

Hotel Landgoed Ekenstein in Appingedam ligt op 20 autominuten van 
de stad Groningen en de Eemshaven, beschikt over een aantal prachtige 

vergaderzalen met modern comfort. En een ruim gratis parkeerterrein. 

Informeert u gerust vrijblijvend naar de vele,  
verrassend betaalbare mogelijkheden!

Hotel Landgoed Ekenstein
Alberdaweg 70 - 9901 TA  Appingedam - tel: 0596 628528 - info@ekenstein.com 

www.ekenstein.com
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Waarom ben jij lid van de GBB?

Henk: Ik ben GBB lid,  
omdat ik geloof in  

samen sterk!

Gemeentelijke monumentenlijst dringende noodzaak!

“Gemeenten moeten opschieten”
“Er is haast geboden. Gemeenten moeten opschieten. Voor je ’t weet wordt de 
huidige aanblik van een dorp verknald door sloop en nieuwbouw, omdat de kosten 
van herstel te hoog worden. Als je dat wilt tegenhouden, heb je als gemeente geen 
poot om op te staan als je geen monumentenlijst hebt. Dan geldt alleen maar: weg 
is weg. En dat tand komt nooit weer terug.

De rijksmonumenten zijn allemaal beschre-
ven en staan vast. In de meeste gemeenten 
zijn daarnaast ook beschermde dorpsge-
zichten aangewezen. Maar gemeentelijke 
monumentenlijsten zijn schaars. En die zul 
je toch moeten hebben, wil je eisen kunnen 
stellen aan behoud en herstel bij gaswin-
ningsschade. Dat kun je niet alleen in een 
bestemmingsplan regelen. Daar moeten de 
gemeenten strengere normen voor hante-
ren.” 

Aan het woord is Eefje van Duin, als advi-
seur cultureel erfgoed werkzaam bij Libau. 
Dit is de Groninger organisatie waarin 
welstand en monumentenzorg is onderge-

bracht. In die hoedanigheid werkte ze mee 
aan het “Plan van Aanpak Cultuurhistorische 
waardenstelling en Erfgoedmeting” met als 
ondertitel “Voorversterking van het cul-
tuurlandschap Groningen.” Het is een van 
de plannen die Hans Alders als Nationaal 
Coördinator Groningen heeft gebruikt voor 
het maken van zijn aanbevelingen aan minis-
ter Kamp. 

“In dorpen zoals we die in Groningen ken-
nen, komt het aan op sloopbeperking als je 
de waardevolle uitstraling wilt behouden. En 
natuurlijk kun je na sloop in dezelfde stijl 
gaan herbouwen. Is allemaal mogelijk. Maar 
dan doe je vaak toch tekort aan de waarde 

van een pand in z’n omgeving, het verhaal 
achter het pand, aan de bijzondere karak-
teristieken van het pand en misschien aan 
het oorspronkelijke bouwmateriaal dat is 
gebruikt. Daarmee zul je toch op z’n minst 
rekening moeten houden.”

Er is maar één oplossing echt afdoende: 
een gemeentelijke monumentenlijst. Daarin 
kan een gemeentebestuur vastleggen welke 
panden voor de gemeenschap van belang 
zijn uit cultuur-historisch oogpunt en op z’n 
minst de moeite van het bewaren waard zijn. 
Het gaat ook niet alleen om het pand zelf, 
maar vaak ook om het pand in z’n omge-
ving, gewoon om de samenhang met de plek 
waar het staat. 

“Dus, als het geen rijksmonument betreft 
– want dat is al beschermd door de wet 
– dan kan goede bescherming alleen nog 
worden afgedwongen door een gemeente-
lijke monumentenlijst, gekoppeld aan een 
verordening.”

Verder moeten gemeenten de welstand 
gaan inzetten, volgens de monumentendes-
kundige. Dat geldt vooral waar nieuwbouw 
de plaats moet innemen van panden die 
niet op de lijst staan en die onverhoopt wel 
gesloopt moeten worden als gevolg van 
gaswinningsschade.

“Soms is vooral de context van een pand 
belangrijk. Dan kunnen via regels in een 
bestemmingsplan eisen aan nieuwbouw en 
verbouw worden gesteld. Ook daarin kunnen 
veel gemeenten nog een slag maken door 
hun cultuurhistorische karakteristieken 
beter in beeld te brengen en in het bestem-
mingsplan vast te leggen.”

Juridische termen: veelgebruikte termen  
voor de bewoners op een rij gezet
Awb: Algemene wet bestuursrecht 
Regels en voorschriften waaraan de over-
heid zich dient te houden bij het nemen van 
besluiten, vallen onder het bestuursrecht, 
ook wel administratief recht genoemd. De 
belangrijkste wettelijke regeling van het 
bestuursrecht is de Awb. Deze wet vermeldt 
hoe en binnen welke termijnen de overheid 
besluiten bekend dient te maken. 

GW: Grondwet 
Aan de basis van ons staatsbestel staat de 
Nederlandse Grondwet en het rechtstatelijk 
principe dat elk optreden van de overheid 
direct of indirect naar de Grondwet te her-
leiden moet zijn. Dit beginsel wordt ‘de wet-
matigheid van bestuur’ genoemd. Hoofdstuk 
1 van de GW opent met de grondrechten. 
Daarna volgen de belangrijkste statelijke 
organen en hun bevoegdheden. 

Mensenrechten en grondrechten 
Dit zijn rechten – aanspraken en vrijheden 
– van fundamentele aard die aan ieder 
mens toekomen. Mensenrechten zijn er om 
mensen te beschermen tegen de macht van 
de staat en moeten ervoor zorgen dat ieder-
een kan leven in menselijke waardigheid. 

Mensenrechten betekenen bijvoorbeeld dat 
iedereen een eigen vrije mening mag heb-
ben en uiten en dat de overheid niet zomaar 
geweld tegen burgers mag gebruiken.

Hoge Raad der Nederlanden 
Dit is het hoogste rechtscollege van Ne-
derland op het gebied van burgerlijk recht, 
strafrecht en belastingrecht, en dient zorg 
te dragen voor de gelijke toepassing van het 
recht op voornoemde rechtsgebieden. De 
belangrijkste taak van de Hoge Raad is het 
bewaken van de rechtseenheid en de rechts-
ontwikkeling. Daarnaast is de Hoge Raad 
cassatierechter. Dit betekent dat de Raad 
toetst of het gerechtshof of de rechtbank in 
de uitspraak het recht juist heeft toegepast 
en of de motivering van de rechter begrijpe-
lijk is. 

WOZ: Waardering Onroerende Zaken 
De waarde van onroerende zaken zoals 
vastgesteld door de gemeente wordt de 
WOZ-waarde genoemd. De eigenaar van een 
woning of een bedrijfspand krijgt elk jaar 
een WOZ-beschikking van de gemeente met 
de daarin vastgestelde WOZ-waarde. Deze 
waarde heeft invloed op de hoogte van een 

aantal belastingen, zoals de onroerende-
zaakbelasting en de inkomstenbelasting. De 
WOZ-waarde wordt bepaald door een taxa-
teur die onder andere naar gegevens over 
de grond en het gebouw kijkt. Hij bezoekt 
één of meer vergelijkbare panden die rond 
de waardepeildatum zijn verkocht, dan wel 
in een steekproef zijn geselecteerd. Het is 
niet nodig dat de taxateur elk pand bezoekt. 
Door vergelijking via een computermodel 
bepaalt de gemeente de waardering van de 
overige panden. De gemeente kijkt hierbij 
naar verschillen in bijvoorbeeld ligging en 

het aantal vierkante meters van het pand. 
De gemeente houdt geen rekening met 
bijvoorbeeld de hypotheek. Voor bedrijfspan-
den gebruikt de gemeente andere taxatie-
methoden, die bijvoorbeeld uitgaan van de 
herbouwwaarde.

Wob: Wet openbaarheid van bestuur 
Deze wet regelt het recht op informatie van 
de overheid. De Wob zorgt ervoor dat inzage 
in het overheidshandelen kan worden verkre-
gen en dat burgers kunnen deelnemen aan 
de democratie en overheidsbesluitvorming. 
Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij 
de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de 
gevraagde informatie niet geschikt is om 
openbaar te maken. 
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Wij staan voor je klaar!
Machine-uitleenservice

Altijd 1e dag gratis!

Méér dan een bouwmarkt
Bij BAUHAUS vind je altijd wat je 
zoekt! Hierbij zijn onze pijlen gericht 
op het belangrijkste: ons bouw-
centrum levert uitsluitend produc-
ten voor huis, tuin en werkplaats.  
Inmiddels bevat ons assortiment 
meer dan 120.000 kwaliteits- 
producten in vijftien afdelingen.

20.000 m2 • 120.000 producten • 15 afdelingen • montageservice • machine-uitleenservice • aanhanger-uitleenservice

Bouwmaterialen drive-in

inrijden - inladen - uitrijden

Machine uitleenservice
Veel dingen heb je maar zelden 
nodig – daarom kun je speciale 
gereedschappen en machines 
bij BAUHAUS lenen. Dit is mak-
kelijk en kost niets. Bovendien 
krijg je van ons een gedetailleer-
de gebruikershandleiding. Wel 
zo handig!

Aanhanger uitleenservice
Bij grotere aankopen van 
BAUHAUS kun je voor het trans-
port kosteloos een aanhanger 
gebruiken. Bij het Klant Informa-
tie Centrum kun je terecht voor 
meer informatie over deze  
service.

www.bauhaus-nl.com
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zaterdag:  08.00 - 18.00 uur
zondag: 12.00 - 17.00 uur
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Tip voor eigenaren  
van monumenten
Onze provincie telt ruim 1250 Rijksmonumenten in de elf ‘bevingsgemeenten’ (los 
van stad)! Ze behoren dus tot ons Cultureel Erfgoed, zoals dat heet. Kerken, molens, 
boerderijen, pakhuizen, voormalige bedrijfsgebouwen, maar vooral ook: woonhuizen. 

Het keurmerk ‘rijksmonument’ biedt zo’n 
gebouw bescherming voor de toekomst. Ook 
al vinden eigenaren dat soms lastig. Maar 
tegen een combinatie van bodemdaling, 
veranderende waterhuishouding en aard-
bevingen biedt zelfs zo’n keurmerk geen 
bescherming. Wat moet je nu als eigenaar 
met een rijksmonument dat plotseling wordt 
beschadigd ten gevolge van de gaswinning? 
Je hebt er zelf jarenlang goed op gepast, 
maar ziet het nu onder je handen afgebro-
ken worden. 

Twee belangrijke regels: meld de schade 
onmiddellijk bij het CVW. En bel onmiddellijk 
de gemeente. Die kan vervolgens Libau 
inschakelen. Zorg er daarna voor dat taxa-
teurs en inspecteurs die de schade willen 
opnemen, altijd tegelijk komen met een 
specialist van monumentenzorg. Alleen dan 
is een snelle procedure gewaarborgd.

Eefje van Duin, adviseur Cultureel Erfgoed 
bij Libau, geeft het duidelijk aan: “Zo kun je 
er voor zorgen dat het schaderapport direct 

vergezeld gaat van een plan van aanpak dat 
recht doet aan het monument. Je voorkomt 
daarmee dat je opnieuw moet beginnen als 
de gemeente of monumentenzorg het niet 
eens is met de aanpak die CVW voorstelt. 
Bij monumenten luistert zo’n aanpak erg 
nauw en wij zijn daarin gespecialiseerd. We 
overzien dat veld. Daar zijn we voor.”

Van Duin noemt als voorbeeld de vei-
ligheidsoperatie aan schoorstenen van 
woonhuismonumenten. “Ingenieurs die 
namens CVW of NAM over de vloer komen, 
hebben vaak al een oplossing in het hoofd. 
Dat bleek tot nu toe vaak een oplossing 
die geen recht doet aan het monumentale 
karakter. Worden wij tegelijkertijd ingescha-
keld, dan scheelt dat de eigenaar een hoop 
sores. Dan ligt er direct een advies dat hout 
snijdt en waar een aannemer mee aan de 
gang mag. Als een advies wordt afgekeurd, 
moet het hele proces opnieuw en ben je 
snel een paar weken verder.”

Zie voor adres het stukje “Wat is Libau.”

Wat is  
Libau?
Libau is de naam van de overkoepelende 
onafhankelijke stichting die in de  
provincie Groningen welstand en  
monumentenzorg behartigt. De naam  
is ontleend aan het eeuwenoude gebouw 
waarin de organisatie is gevestigd, het 
oude pakhuis Libau aan het Hoge der  
A in Groningen.

Als organisatie is Libau zowel adviseur van 
de gemeenten op het gebied van Monu-
mentenzorg  en Welstand in Groningen, als 
steunpunt voor gemeenten en erfgoedorga-
nisaties.
 
Daarnaast houdt Libau zich verder bezig met 
advisering en onderzoek op het gebied van 
ruimtelijke kwaliteit (dorpen en landschap) 
en archeologie. 

In het gebouw Libau “woont” tevens de 
Stichting Monumentenwacht. Deze organisa-
tie is vooral bekend vanwege de periodieke 
inspecties van monumenten van aangeslo-
ten eigenaren. 
Libau is verder vooral bekend als uitvoerend 
orgaan voor de welstandszorg voor gemeen-
ten. Zeg maar: adviseur over de architectuur 
van bouwplannen. 

Libau is als volgt bereikbaar:
www.libau.nl
Hoge der A 5, 9712 AC  Groningen
050 312 65 45 
info@libau.nl

Waarom ben jij lid van de GBB?

Jan:  Ik ben GBB lid, omdat  
een stevige tegenbeweging  
van bewoners nodig is om  
hun rechten te bevechten

Monument en  
veiligheid
De discussie over veiligheid speelt bij monumentale gebouwen uiteraard ook. In huizen 
wonen mensen. Kerken worden soms gebruikt door grote groepen mensen tegelijk. De 
normale norm is dat mensen na een beving liefst heelhuids uit een gebouw moeten ko-
men. Maar hoever ga je met een versterkingsoperatie als je een gebouw als monument 
wilt behouden? 

Eefje van Duin van Libau zegt daarover: “Het is geen discussie van óf het monumentale 
karakter behouden óf de veiligheid waarborgen. Wij gaan voor beide. Want wat moet je 
met slachtoffers, als je koste wat het kost een monument wilt behouden? En wat moet 
je met een monument dat geen monument meer is of lijkt vanwege veiligheidsmaatre-
gelen? Gelukkig hebben we inmiddels veel knowhow opgebouwd. En ook de Monumen-
tenwacht houdt veel gebouwen in de gaten. Maar elk monument vraagt specialistisch 
maatwerk. En daar kunnen we in discussies tussen gemeente, eigenaar en CVW veel 
aan bijdragen.”
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Telefoon 06 - 41010863
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Heeft u ook een 
hoge gasrekening?

Al eens aan een 
pelletkachel gedacht?

U kunt 40% bespAren

Heeft u ook een 
hoge gasrekening?

Al eens aan een 
pelletkachel gedacht?

U kunt 40% bespAren

Hoofdweg 215  |  9628 TX Siddeburen 
Tel: 0598-431878  |  Mobiel: 06-51016470  |  e-mail: info@bbju.nl

PLANNEN VOOR (VER)BOUW?
NIEUWE BADKAMER
EEN KLEINE OF GROTE VERBOUWING
EEN EXTRA ZOLDERKAMER
EEN NIEUWE DAKKAPEL
OOK HERSTEL AARDBEVINGSSCHADE

www.bouwbedrijfjuuldriks.nl

Kozijnen
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Kerstrapport Hans Alders 
In het kerstrapport toetst de GBB het meerjarenprogramma (MJP) aan haar visie. 
Op 20 september hebben we onze visie aangeboden aan de NCG. In deze visie ge-
ven we 8 urgente en noodzakelijke maatregelen aan.  

Voor deze 8 maatregelen onderzoeken we wat en hoe dit  in het definitieve meerjarenpro-
gramma ( = plan Hans Alders) terechtgekomen is. Het definitieve meerjarenprogramma is 
als bijlage bij het gaswinningsbesluit van 18 december naar de Tweede Kamer gegaan. 
Hieronder de beoordeling van het MJP vanuit het perspectief van de GBB.

1. Gaswinning omlaag naar veilig niveau
De NCG gaat hier niet over. Maar hij laat  in ieder geval Den Haag weten dat zowel 
de bestuurlijke stuurgroep als de maatschappelijke  stuurgroep ad interim dit punt 
de hoogste prioriteit geven!

4

2. Alle mijnbouwschade wordt vergoed
In het meerjarenprogramma wordt nog steeds consequent de NAM-term “aardbe-
vingsschade” gehanteerd. Hans Alders laat het over aan Henk Kamp, die hierover 
(i.v.m. de omkering van de bewijslast) een “novelle” aan de Tweede Kamer gaat 
sturen.

3

3. Andere attitude van NAM en CVW
Geen woord in het MJP. Inmiddels blijkt dat de houding van NAM/CVW geen spat 
is veranderd: de problemen worden gebagatelliseerd en met advertenties, eigen 
onderzoeken en bevriende onderzoeken wordt uitgevent dat de NAM en het CVW 
het heel goed doen. Het is opvallend hoeveel geld NAM en CVW uittrekken voor 
publiciteit en hoe relatief weinig voor de gerechtvaardige schadeloosstellingen...

1

4. Onafhankelijke schadevaststelling en -afhandeling
Komt er niet, zoals al eerder gerapporteerd is. De NAM en haar uitvoeringsor-
ganisatie CVW blijven de baas, wezenlijk verandert er niets. Het slachtoffer (de 
bewoner) wordt voor de schadevaststelling en de schadeafhandeling nog steeds 
naar de dader (de NAM en haar uitvoeringsorganisatie CVW) doorverwezen. 
De schande blijft bestaan! 

1

5. Er komt een generieke uitkoopregeling
Die komt er ook niet, maar we zien dat de NCG in ieder geval de mogelijkheden 
overwogen heeft. Hij definieert specifieke groepen, en deze definities zijn inmid-
dels verruimd.

5

6. Steunpunt voor burgers
We schreven eerder  dat het mooi beschreven staat in het MJP. Na 3 besprekin-
gen over de invulling is  ons echter duidelijk dat de NCG een geheel eigen beeld 
heeft van dat steunpunt: een soort mini call-centertje, dat doorverwijst. En ja, 
vooral naar het CVW of de NCG. Zoiets hebben wij dus niet in gedachten, bij ons 
staat de bewoner centraal. Het is sowieso vreemd dat de NCG denkt te moeten 
bepalen waar de bewoners behoefte aan hebben. Wordt vervolgd!

4

7. Processen en regelingen worden robuust 
Dit blijft ingewikkeld liggen. De komende arbitrage bij onenigheid over de schade 
tussen expert en contra-expert is een pluspunt. Ook de afhandeling van complexe 
schades lijkt beter te worden. Maar het plan voor soms verplichte leningen bij 
achterstallig onderhoud is volstrekt onacceptabel!

5

8. Geen versteviging
De verstevigingsoperatie gaat door. Wie gaat de versteviging uitvoeren? NCG, en 
ja, weer het CVW. Zo komt de dader opnieuw bij het slachtoffer over de vloer!
Laat onverlet dat – omdat de overheid weigert de gaswinning terug te brengen 
naar een veilig niveau – versteviging nodig is, bijvoorbeeld bij scholen. Daarop 
wordt gericht ingezet door de NCG.

3

Bonus
Lof voor de NCG voor inzet, vlijt en gedrag. Ook voor zijn vaardigheden om de 
samenhang in complexe onderwerpen te realiseren. 

9

Malus
Het is duidelijk dat de NCG slechts in naam de regie voert. Hij is volledig inge-
perkt, enerzijds door Henk Kamp (zijn directe baas) en anderzijds door de NAM 
(‘wie betaalt, die bepaalt’) .

1

Eindoordeel in het kerstrapport
Een onvoldoende. Het is helaas niet anders. Maar de GBB is altijd bereid tot 
bijspijkeren om tot een voldoende te geraken.

5

Meerjarenprogramma van de  
Nationaal Coördinator Groningen: 

Een tombola van  
gemiste kansen!  
Het Meerjarenprogramma (MJP) beoogt schadeherstel en versterking van woningen 
in het aardbevingsgebied. De uitvoerder is de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), 
Hans Alders, die voor zijn plannen toestemming nodig heeft van verschillende overhe-
den en zich laat adviseren door maatschappelijke partijen en lokale bestuurders.  

Het MJP zit gevangen in kaders die door 
minister Kamp zijn vastgesteld:   
-  De gaswinning gaat niet naar het geadvi-
seerde niveau van SodM van januari 2013. 

-  De normen voor veiligheid stellen, tezamen 
met een risicoanalyse, specifieke eisen 
aan de versterking van woningen. 

-  De overheid weigert het proces van herstel 
en versteviging geheel onafhankelijk van 
de NAM te regelen. 

-  De uitvoering van het schadeherstel en 
de versterkingsoperatie blijft bij het CVW, 
contractpartner van de NAM. Deze kaders 
zijn vaste uitgangspunten voor de NCG.  

De GBB kan zich niet vinden in deze 
uitgangspunten. Ze werken averechts op 
het herstel van vertrouwen. Bij de herstel- 
en verstevigingsoperatie wordt veel van 
bewoners gevraagd. Dan mogen bewoners 
verwachten dat de overheid alles doet om 
het risico te verminderen, dus zo weinig 
mogelijk gas te winnen. De normen voor 
veiligheid en voor versteviging zijn behoorlijk 
willekeurig vanwege alle onzekerheden over 
de aardbevingen en de effecten daarvan. 

De NCG zal over alle onderdelen van zijn 
programma moeten onderhandelen met de 
NAM, de belangrijkste financier van schade-
herstel en versteviging. Dat de NAM bij alle 
regelingen die met bewoners en gemeenten 
moeten worden getroffen aan de touwtjes 
blijft trekken, is voor bewoners onverteer-
baar. Helemaal dat ze de uitvoering van 
herstel en versterking meebepaalt. 
Groningers verwachten van een Nationaal 
Coördinator Groningen een onafhankelijke 
positie met meer bevoegdheden bij de vorm-
geving en uitvoering van het MJP. 
Binnen de genoemde kaders heeft de NCG 
een plan opgesteld: een samenhangend stel 
regels en procedures voor het proces van 
herstel en versterking. 
Op een algemeen niveau kan de GBB zich 
vinden in dit plan, tenminste gegeven de be-
perkte speelruimte voor de NCG. Dit betreft 
zowel de inrichting van de schadeafhande-
ling als de versterkingsoperatie.  

Positieve punten zijn de komst van een arbi-
ter bij patstellingen in het schadeherstelpro-
ces, de komst van een burgersteunpunt en 
de beoogde zorgvuldigheid en betrokkenheid 
van bewoners bij de verstevigingsoperatie. 
Verder is het positief dat de maatschappe-

lijke organisaties betrokken worden bij de 
uitwerking van alle regelingen voor bewo-
ners, hoewel afgewacht moet worden hoe er 
met de adviezen van de maatschappelijke 
organisaties wordt omgegaan. 
Niettemin zit er voor de GBB een fors aantal 
pijnpunten in het MJP.  De belangrijkste 
ervan zijn direct verbonden met de rol van 
de NAM: 
-  Er moet worden gesproken van “mijnbouw-
schade” in plaats van “aardbevingschade”. 
Niet alle schade is het directe gevolg van 
aardbevingen. Vooral de NAM zou hier 
dwars liggen.  

-  Er komt voorlopig geen regeling voor 
compensatie voor waardedaling. De NAM 
weigert hieraan mee te werken zolang dit 
onder de rechter is. 

-  Het MJP voorziet niet in een algemene uit-
koopregeling, iets waar de GBB een sterke 
voorstander van is. 

-  In het MJP wordt gesproken over een 
‘Fonds achterstallig onderhoud’, waaruit 
bewoners kunnen lenen onder ‘gunstige’ 
voorwaarden om bij te dragen aan het 
herstel van hun woningen. De GBB is zeer 
beducht voor de uitwerking en het effect 
hiervan. 

-  In het MJP is opgenomen dat de NAM ook 
de begroting voor de gebiedversterkings-
plannen moet goedkeuren, die het CVW zal 
uitvoeren. De GBB vindt dat dit niet kan, 
immers hier is duidelijk sprake van tegen-
strijdige belangen. 

-  Hetzelfde geldt voor de invloed van de NAM 
op normstellingen voor sloop. De hoogte 
van de versterkingskosten in verhouding 
tot de waarde van de woning zal voor de 
NAM een belangrijke rol spelen. 

-  Uit het MJP blijkt niet dat de NCG voldoen-
de middelen krijgt om de operatie voldoen-
de snel uit te kunnen voeren. 

-  Gemeenten worden opgeroepen “de rol 
van het bouw- en woningtoezicht actiever in 
te vullen”. De GBB verwacht dat bewoners 
in het aardbevingsgebied daardoor voor de 
tweede keer worden benadeeld. Zij worden 
op dit punt strenger behandeld dan de rest 
van Nederland. 

Tenslotte benadrukt de GBB dat de gaswin-
ning zo snel mogelijk moet worden terug-
gebracht naar een veilig niveau (volgens de 
inzichten van het SodM is dat 12 miljard 
kuub per jaar).

Waarom ben jij lid van de GBB?

Klaas: Ik ben GBB lid, omdat de GBB veilig wonen voorop stelt! 
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Ontwerpstation Loppersum
Stationslaan 8

9919AB Loppersum
info@ontwerpstationloppersum.nl
www.ontwerpstationloppersum.nl

Geir Eide  06 - 51 66 04 61 
René Wubs  06 - 38 54 34 69 

LOPPERSUMONTWERPSTATION
Wij zijn een architectenbureau in het hart van het bevingsgebied.
Wij ontwerpen aardbevingsbestendige gebouwen. 
Wij werken aan preventieve versterking, en dragen bij aan de 
verduurzaming van gebouwen.

De beste adviseurs helpen ons bij verbouw en nieuwbouw.
Zo komen wij tot doordachte plannen. 
Altijd met het belang van de bewoners en gebruikers voorop.

ontwerp en visualisatie
haalbaarheidsonderzoeken
uitwerking en vergunningen
aanbestedingen
bouwvoorbereiding
bouwbegeleiding / directievoering

WAAR & WANNEER JE MAAR WILT
BOUWMATERIALEN

De bouw verandert snel en als bouwer verander jij mee. 
BMN Bouwmaterialen ondersteunt je daar volledig bij. Wij zijn jouw logistieke 
partner in de regio voor het leveren van bouwmaterialen voor herstel- en 
versterkingsmaatregelen. Tevens dealer van NEXT prefab schoorstenen.

Met vestigingen in: Assen | Delfzijl | Groningen | Leens | 
Muntendam | Oldekerk | Stadskanaal | Winschoten

Beste service

Juiste voorraad

Vakkundig advies

Flexibele logistiek

0519 - 82 00 00
www.asndokkum.nl

9101 CZ Dokkum
Birdaarderstraatweg 127

Erkend zonnestroom 
installatiebedrijf

Complete set van 12 zonnepanelen met een systeemvermogen van 3.120 Wp inclusief 
omvormer en montagemateriaal voor € 3.195,- excl. BTW en montage.

ASN Installaties is jarig en u profi teert daarvan!

set van 12 
zonnepanelen

voor € 3.195 
excl . BTW 

Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op www.asndokkum.nl

=
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AARDBEVINGSSCHADE?

Stiho Groningen
Verlengde Bremenweg 16
9723 JV Groningen

T: (050) 313 04 33
F: (050) 313 04 22
E: stihogroningen@stiho.nl
 

Reguliere openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 
07.00 - 17.00 uur

Kom voor jouw 
herstelproducten en 
het juiste advies naar:

GEBRUIK DE GESCHIKTE 
PRODUCTEN VAN  
VOOR EEN STRUCTURELE 
OPLOSSING DIE WERKT! 

 

COMPLEET ASSORTIMENT!

Reparatie 
buitengevel
metselwerk 

Reparatie
verstevigen 

 binnenwanden  

Verstevigen
vloeren  

Verbeteren
veiligheid

Kijk voor meer producten en meer info op www.mapei.nl.

WERELDWIJD BEWEZEN PRODUCTEN
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Het bestaat: ruimhartige uitkoop! 
Door de gevolgen van de gaswinning staat veel mensen in ons gebied het water tot 
aan de lippen. Sommigen zitten met onverkoopbaar geworden onroerend goed. In 
veel gevallen staan huizen figuurlijk onder water. Sommigen zijn al verhuisd naar een 
ander deel van het land, vanwege hun werk; anderen moeten een huis van overleden 
ouders noodgedwongen leeg laten staan of zitten na een echtscheiding of door 
ziekte in een uitzichtloze situatie. 

Voor de meesten biedt de huidige uitkoop-
regeling geen soelaas. Zij kwamen veelal 
via de commissie bijzondere situaties niet 
in aanmerking voor uitkoop. Dat het soms 
anders kan lopen, bewijst onderstaand 
verhaal. Het voorbeeld gaat over een ruim-
hartige uitkoop van eigenaren van een be-
drijfspand in Wirdum. Het betreffende pand 
in Wirdum stond al geruime tijd te koop en 
de vooruitzichten waren slecht. Het pand 
kon niet versterkt worden en om die reden 
was het feitelijk onverkoopbaar.

De GBB pleit ervoor dat in alle gevallen een 
dergelijke ruimhartigheid wordt toegepast.  
Zonder aanzien des persoon.

Geheimhouding
De bestaande uitkoopregeling bood ook 
deze eigenaren geen uitkomst. Na bemidde-
ling bleek de NAM wel bereid om het pand 
te kopen. Zowel de NAM als de eigenaar 
lieten een taxatie van de woning uitvoeren. 
Uiteindelijk kwamen de partijen tot overeen-

stemming en begin augustus 2015 werd de 
verkoop bezegeld bij de notaris.

De eigenaar moest zoals gebruikelijk een 
geheimhoudingsverklaring tekenen en 
mocht – uiteraard - geen contact opnemen 
met de pers en geen mededelingen doen 
over de verkoopprijs. Hier blijkt het Kadaster 
een behulpzame bron van informatie. Het 
pand is vóór de crisis (9 jaar terug)  door de 
eigenaar verworven voor 181.000. De NAM 
heeft het  gekocht voor 285.000 euro. Een 
geringe verbouwing (keuken) kan de markt-
waarde enigszins hebben doen stijgen.

In de koopakte is voor de verkoper boven-
dien een vrijwaring opgenomen ten aanzien 
van bodemvervuiling en de aanwezigheid 
van flinke hoeveelheden asbest in het pand. 
Dit betekent, dat de NAM nog behoorlijke 
kosten zal moeten maken voor het sane-
ren van de bodem en het afvoeren van het 
asbest. Daar komen eventuele sloopkosten 
nog bovenop.

Bijzonder neveneffect voor WOZ-waarde 
andere huizen
Ruimhartige opkoop van panden door de
NAM waarbij een goede prijs wordt betaald,
heeft gevolgen voor de WOZ-waarde
van andere panden. Ook de aan NAM
verkochte panden worden namelijk als
referentiepand gebruikt.

Bravo NAM! Het kan dus wel:  
ruimhartig uitkopen.
Dat er bij een enkeling dus aantoonbaar wél
een goede uitkoopregeling mogelijk is en bij
andere schrijnende gevallen niet, is voor de
GBB onverteerbaar. 

Bij de komende verstevigingsoperatie zullen
er volgens de NAM honderden huizen niet

aan de norm kunnen voldoen en gesloopt
moeten worden. Verstevigen is voor deze
huizen te duur, verwacht de NAM en de
NCG. Burgers let op uw zaak! De norm voor
ruimhartige uitkoop lijkt door de NAM gezet.

Maar door het gebrek aan transparantie
is echter niet inzichtelijk hoe zorgvuldig de
NAM omgaat met alle burgers die uitgekocht
worden. En niet alleen het gebrek aan trans-
parantie doet ons vermoeden dat er in het 
algemeen krenteriger wordt uitgekocht. De 
verhalen over afgeknepen worden zijn legio.

De GBB laat zich graag overtuigen dat
het anders is. Dus NAM: Wees transparant!

De GBB wil een breed geldende en ruimhar-
tige uitkoopregeling voor een ieder die het 
gaswinningsgebied wil verlaten. In Moerdijk 
kan het, dus waarom niet hier?

Waarom voert de  
GBB actie?

Op vrijdag 15 januari 2016 was er een 
feeërieke fakkeloptocht in Groningen.  
Doel van deze optocht was: aandacht 
vestigen op verdergaande gasreductie! 
De GBB is nog niet tevreden!

Half december besloot minister Kamp om 
27 miljard kubieke meter gas per jaar te 
winnen. Willen we hier veilig(er) kunnen 
wonen, dan moet de hoeveelheid jaarlijkse 
gaswinning veel verder naar beneden. Dat 
zegt niet alleen de GBB, maar ook het 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). 

Want volgens het SodM neemt bij een 
winning van 27 miljard kuub het aantal 
bevingen en de sterkte daarvan nog steeds 

toe. De GBB houdt vast aan het advies van 
het Staatstoezicht op de Mijnen van januari 
2013: minder dan 12 miljard kubieke meter 
gas per jaar winnen.

Stapsgewijs gaan we langzaam naar 
beneden. Te langzaam en ook nog eens 
met veel tegenzin vanuit het kabinet. 
Eind januari wordt er in de Tweede Kamer 
gesproken over dit nieuwe gasbesluit.
De GBB geeft niet op en zal doorgaan met 
het gevecht voor onze veiligheid. Wij doen 
dat juridisch, maar ook in de publieke 
ruimte. Daarom initieert en organiseert de 
GBB samen met Milieudefensie diverse 
acties: raamposters tegen gaswinning, 
een demonstratieve fakkeloptocht of een 
bewonersdebat (Saaksum). 

Wil je op de hoogte blijven? Hou dan de 
website van de GBB in de gaten of ‘like’  
ons op Facebook!

Via 27 miljard naar 
12 miljard kuub gas
Half december moest minister Kamp besluiten om 27 miljard kubieke meter gas 
per jaar te winnen. Immers, er lag een uitspraak van de Raad van State mede 
n.a.v. het beroep GBB,  dat  het voorlopig 27 miljard moest zijn. Een stapje in  
de goede richting. 

Willen we hier echter veilig(er) kunnen wonen, dan moet de hoeveelheid jaarlijkse 
gaswinning veel verder naar beneden. Dat zegt niet alleen de GBB, maar ook het 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Want volgens het SodM neemt ook bij een winning 
van 27 miljard kuub het aantal bevingen en de sterkte daarvan nog steeds toe. De 
GBB houdt vast aan het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen van januari 2013: 
minder dan 12 miljard kubieke meter gas per jaar winnen.

Stapsgewijs gaan we langzaam naar beneden en het is nog lang niet genoeg. Te 
langzaam  gaat het en ook nog eens met veel tegenzin vanuit het kabinet. In de 
derde week van januari 2016 wordt er in de Tweede Kamer gesproken over dit nieuwe 
gasbesluit. Laat uw politieke vrienden horen wat u vindt.

De GBB geeft niet op en zal doorgaan met het gevecht voor onze veiligheid. 

Waarom ben jij lid van de GBB?

Johanna: Ik ben GBB lid, 
omdat de GBB de belangen 

van schadelijders door
de gaswinning breed
behartigt:  politiek,
publicitair, juridisch, 
overleg en actie 
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TONZON Vloerisolatie is gebaseerd op het Thermoskussen, een revolutionaire uitvinding 

die in 1980 is ontwikkeld. Het is een volledig opvouwbaar isolatiemateriaal en isoleert als 

een thermosfles. Dit materiaal blijkt in de praktijk een hoger effect op de 

vloertemperatuur te hebben dan andere materialen. Dit is o.a. bevestigd met 

experimenten live voor de TV-camera in het RTL4 programma Wist je Dat en VARA's  

“Kassa Groen”. De hogere vloertemperatuur biedt niet alleen meer wooncomfort maar 

ook een veel grotere energiebesparing. Dat is onder andere te danken aan de 

vermindering van de warmtevraag en de verkorting van het stookseizoen. De 

Thermoskussens die tegen de onderkant van de vloer komen, worden gecombineerd met 

een stevig zeil op de kruipruimtebodem. Deze Bodemfolie wordt geleverd op een groot 

aantal breedtes en lengtes zodat iedere ruimte met materiaal uit een stuk kan worden 

afgedekt. De Bodemfolie remt het radongas uit de bodem en zorgt dat er geen vocht meer 

verdampt zodat in de winter er een kurkdroge kruipruimte ontstaat en geen vocht meer uit 

de bodem de woning binnenkomt. 

1980

TONZON

rugsponsor

FC Twente

==========================================

==========================================

TONZON Vloerisolatie 

verbetert meer dan alleen 

het Energielabel 

Meer spontane reacties 

op Facebook

 Corné Oomens. Heb hier ongeveer 

35 m2 laten doen. Ruimte is krap 40 cm, 

zeker onder de dwars-balken is het 

minder. Wij merken zeker het resultaat, 

raad het zeker aan. Het wordt veel 

comfortabeler in huis (50’er jaren huis). 

Heeft ons via een bouw-bedrijf zo’n € 

1450,- gekost. Maar zou het zo weer doen! 

Ik vind het gewoon een top product!

 Magda en Cor Kee. 

Het klimaat in de kamer is merkbaar 

aangenamer en ook de koude voeten zijn 

weg dankzij het isolatiemateriaal van 

TONZON!

 Anneke Klok-Hoitzing. 

Bij twijfel: Doen!!!! Wij hebben zo’n vloer 

en het bevalt prima.

RIJEN,

Utrecht,

OUD-BEIJERLAND,

”Betere verdeling 

van de warmte”

TONZON Vloerisolatie is ook de perfecte 

oplossing voor uw chalet, (sta)caravan, 

vakantiewoning of woonboot. Lees wat 

een tevreden klant (aanvankelijk zeer 

sceptisch) op Facebook schrijft:

 Marloes de Krom Bij ons 

chalet is in november TONZON vloer-

isolatie aangebracht. Het was een hele 

klus, maar vol optimisme na 2,5 dag was 

de klus geklaard. Wat zijn we blij 

dat we de beslissing hebben genomen 

Om met TONZON in zee te gaan. Zo veel 

comfortabeler en een betere verdeling

van de warmte in ons hele chalet. Geen 

koude voeten en onderbenen meer.

Thermostaat 2 graden lager en toch veel 

aangenamer. Ik was erg sceptisch, maar 

Nu erg enthousiast. Een aanrader!! 

(WOUDSEND)

TONZON Vloerisolatie   sinds 1980 dé oplossing

Waarom nog langer wachten? www.tonzon.nl

Meer wooncomfort 

met lagere woonlasten

TONZON vloerisolatie zorgt voor meer wooncomfort en lagere woonlasten dankzij een forse besparing 

op de stookkosten. Uw investering in TONZON isolatie levert meer rendement dan spaargeld op de bank 

en is zeer verantwoord. Deze unieke methode voor vloerisolatie is de duurzaamste oplossing ter wereld. 

De energie die nodig is voor de productie, verpakking, het transport en de montage is namelijk al binnen 

enkele winterweken terugverdiend. Dus investeert u in TONZON isolatie, dan investeert u ook in een 

duurzame wereld. TONZON heeft het DUBO-Keurmerk en werd door minister Plasterk in 2013 

onderscheiden met Het Duurzaam Lintje.

Revolutionaire techniek al 35 jaar succesvol

Na het aanbrengen van TONZON vloerisolatie bedraagt de gemiddelde besparing op het 

energieverbruik zo'n 20 procent, vijf keer meer dan wat andere fabrikanten kunnen 

leveren. Bij woningen met luchtverwarming is de besparing nog hoger en met 

vloerverwarming kan deze zelfs oplopen tot wel 40 procent! En de zeer betaalbare 

TONZON vloerisolatie is eveneens de oplossing voor uw vochtproblemen. Tegenover forse 

kostenbesparing staat een uiterst verantwoorde investering met een hoog rendement. De 

all-in richtprijs voor het aanbrengen van TONZON vloerisolatie (inclusief materiaal, 

montage en btw) bedraagt bij een oppervlakte van 30 m² € 1.325,- en bij 50 m² € 1.850,-. 

En dat is nog zonder de eventuele subsidie! 

Grotere energiebesparing, toch  heel betaalbaar

Foto van een TONZON kruipruimte. 

Thermoskussen tussen de houten balken, 

Bodemfolie op het zand. Let op de 

kurkdroge funderingsmuren.

De warmste 

vloerisolatie

Een slim idee

Een slim idee
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“Kassa Groen”. De hogere vloertemperatuur biedt niet alleen meer wooncomfort maar 

ook een veel grotere energiebesparing. Dat is onder andere te danken aan de 

vermindering van de warmtevraag en de verkorting van het stookseizoen. De 

Thermoskussens die tegen de onderkant van de vloer komen, worden gecombineerd met 

een stevig zeil op de kruipruimtebodem. Deze Bodemfolie wordt geleverd op een groot 

aantal breedtes en lengtes zodat iedere ruimte met materiaal uit een stuk kan worden 

afgedekt. De Bodemfolie remt het radongas uit de bodem en zorgt dat er geen vocht meer 

verdampt zodat in de winter er een kurkdroge kruipruimte ontstaat en geen vocht meer uit 

de bodem de woning binnenkomt. 
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raad het zeker aan. Het wordt veel 
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Heeft ons via een bouw-bedrijf zo’n € 

1450,- gekost. Maar zou het zo weer doen! 

Ik vind het gewoon een top product!

 Magda en Cor Kee. 

Het klimaat in de kamer is merkbaar 

aangenamer en ook de koude voeten zijn 

weg dankzij het isolatiemateriaal van 

TONZON!

 Anneke Klok-Hoitzing. 
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klus, maar vol optimisme na 2,5 dag was 

de klus geklaard. Wat zijn we blij 

dat we de beslissing hebben genomen 

Om met TONZON in zee te gaan. Zo veel 

comfortabeler en een betere verdeling
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Meer wooncomfort 

met lagere woonlasten

TONZON vloerisolatie zorgt voor meer wooncomfort en lagere woonlasten dankzij een forse besparing 

op de stookkosten. Uw investering in TONZON isolatie levert meer rendement dan spaargeld op de bank 

en is zeer verantwoord. Deze unieke methode voor vloerisolatie is de duurzaamste oplossing ter wereld. 

De energie die nodig is voor de productie, verpakking, het transport en de montage is namelijk al binnen 

enkele winterweken terugverdiend. Dus investeert u in TONZON isolatie, dan investeert u ook in een 

duurzame wereld. TONZON heeft het DUBO-Keurmerk en werd door minister Plasterk in 2013 

onderscheiden met Het Duurzaam Lintje.

Revolutionaire techniek al 35 jaar succesvol

Na het aanbrengen van TONZON vloerisolatie bedraagt de gemiddelde besparing op het 

energieverbruik zo'n 20 procent, vijf keer meer dan wat andere fabrikanten kunnen 

leveren. Bij woningen met luchtverwarming is de besparing nog hoger en met 

vloerverwarming kan deze zelfs oplopen tot wel 40 procent! En de zeer betaalbare 

TONZON vloerisolatie is eveneens de oplossing voor uw vochtproblemen. Tegenover forse 

kostenbesparing staat een uiterst verantwoorde investering met een hoog rendement. De 

all-in richtprijs voor het aanbrengen van TONZON vloerisolatie (inclusief materiaal, 
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Foto van een TONZON kruipruimte. 
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“Deze investering

 in een duurzame

toekomst levert ook

ons direct iets op”

vloerisolatie

TONZON
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Aardgaswinning en aardbevingen in 2015:

Veiligheid staat niet voorop!
Bewerkt naar artikel Herman Damveld

De gaswinning uit het Groningen-veld 
was ook in 2015 regelmatig in het 
nieuws. Vaak lazen we dat de veiligheid 
van de Groningers voorop staat, maar 
dat is niet zo. De risico’s zijn vergelijk-
baar met aardbevingen die in Italië voor-
komen. De veiligheid is ondergeschikt 
aan de leveringszekerheid. Er is nog voor 
15 jaar gas. De aardgasbaten tot eind 
2015 zijn 282 miljard euro. 

De gaswinning in Groningen veroorzaakte 
vanaf 1990 tot 5 december 2015 welgeteld 
945 aardbevingen. Vanaf medio 2012 tot  
5 december 2015 zijn 57.212 schademel-
dingen binnengekomen, waarvan 46.011 
zijn erkend door de NAM.  

Raad van State en gaswinning
De Raad van State heeft op 18 november 
2015 vastgesteld dat de risico’s om te over-
lijden in het aardbevingsgebied groter zijn 
dan de overstromingsrisico’s die in delen 
van het rivierengebied bestaan. Dat was een 
belangrijke reden om de gaswinningsbeslui-
ten van minister Kamp van Economische Za-
ken van januari en juni 2015 te vernietigen. 
De Raad van State heeft bepaald dat de 
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) 
niet meer dan 27 miljard kubieke meter 
(m3) gas mag winnen uit het Groningen-veld. 
Overschrijding tot maximaal 33 miljard 
m3 is alleen toegestaan als het tussen 1 
oktober 2015 en 30 september 2016 “een 
relatief koud jaar blijkt te zijn.” Tot nu toe 
lijkt daar geen sprake van. 

Veiligheid staat helaas niet voorop
Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 
pleitte in juni 2015 voor een aanzienlijke 
vermindering van de gaswinning, aanzienlijk 
lager dan de 33 miljard m3 per jaar die de 
regering en de gasbedrijven willen en de 
Raad van State toestaat: “Alleen een blij-
vend en beduidend lager productieniveau in 
het hele Groningen-veld, in combinatie met 
versterking van gebouwen en eventueel in 
combinatie met maatregelen om de druk in 
het gasveld te handhaven, zal leiden tot een 
structureel lager aardbevingsrisico.”  
Aardbevingen die schade veroorzaken zullen 
snel ophouden als er jaarlijks niet meer dan 
12 miljard m3 gas uit het Groningen-veld 
wordt gepompt, stelde het SodM in januari 
2013. 

De 27 miljard m3 gas die de Raad van State 
noemt, is weliswaar minder dan tot nu toe 
geoorloofd was, maar is dit veilig voor de 
Groningers? Dat is helaas niet het geval. 
Dat wordt duidelijk in een figuur 2 overgeno-
men uit pagina 79 van een rapport van de 
NAM van 7 november 2015. Die figuur gaat 
over het seismisch moment, zeg maar de 
hoeveelheid energie die kan vrijkomen bij 
een aardbeving. De omvang van de gaswin-
ning is uitgedrukt in BCM. Dat staat voor 
miljard kubieke meter. We zien dat het voor 
de seismische energie gemiddeld nauwelijks 
iets uitmaakt of men de komende jaren min-
der gas uit de grond haalt. En het seismisch 
moment daalt gemiddeld ook niet echt. Er 
zijn grote schommelingen mogelijk in de 
uitkomsten. Dat zijn de schaduwgebieden 
in de figuur. Het kan dus veel erger worden 
de komende jaren. We moeten rekening 
blijven houden met zware aardbevingen als 

de regering slechts het besluit van de Raad 
van State overneemt. De veiligheid van de 
Groningers staat immers pas voorop bij een 
winning van 12 miljard m3. 

Zo’n 14 miljoen huishoudens in binnen- en 
buitenland zijn afhankelijk van Gronings gas. 
De levering van gas aan die huishoudens 
telt blijkbaar zwaarder dan de veiligheid van 
de Groningers, blijkt uit de uitspraak van 
de Raad van State. De GBB is het daarmee 
oneens. De regering moet meer en sneller 
alternatieven ontwikkelen. Zoals veel en 
veel meer conversie van geïmporteerd gas. 
Dit is het geschikt maken van geïmporteerd 
gas voor de huishoudens. 

Inzetten op een conversiecapaciteit die het 
mogelijk maakt om naar 12 miljard gaswin-
ning te gaan binnen 5 jaar. Niet zeuren van 
het kan niet. Doen! Waar een wil is, is een 
weg.

Figuur 1
Seismische energie bij winning van 33, 27 of 
21 miljard m3 gas uit Groningen
Bron: http://feitenencijfers.namplatform.nl/
downloadfile/28fc94db-83b1-45be-b1cd-b3f-
014c21bd2?open=true, p 79, 7 november 
2015 

Risico’s Groningers groter dan elders  
toegestaan
De Raad van State heeft wel oog voor de ri-
sico’s in Groningen. Die visie op risico’s zou 
grote gevolgen moeten hebben voor andere 
instanties die zich bezighouden met aard-
bevingen. De door de regering ingestelde 
commissie-Meijdam gaat, evenals Nationaal 
Coördinator Groningen Hans Alders, ervan 
uit dat de risico’s van aardbevingen en van 
overstromingen even groot zouden zijn. De 
Raad van State vindt de risico’s voor de Gro-
ningers echter groter. Door de uitspraak van 
de Raad van State is het fundament onder 
de rapporten van de commissie-Meijdam en 
van Hans Alders weggeslagen. De rapporten 
komen in het luchtledige te hangen. 

We kunnen ons daarom beter baseren op 
eerdere berekeningen van het Staatstoe-
zicht op de Mijnen (SodM) dat in 2013 heeft 
uitgerekend hoe groot het groepsrisico is 

voor de omgeving van Huizinge. De uit-
komst: het risico (bijvoorbeeld voor school-
kinderen) is 89 keer te hoog in vergelijking 
met wat de overheid elders in Nederland 
toestaat. Het SodM acht de inschatting van 
het groepsrisico urgent. Opvallend is, dat 
zowel de commissie-Meijdam alsook de Na-
tionaal Coördinator Groningen Hans Alders 
tot nu toe geen groepsrisico heeft uitgere-
kend of wil uitrekenen. 

Risico´s Groningen vergelijkbaar met Italië
In de rapporten van de commissie-Meijdam 
en van Hans Alders staat een kaart van 
het KNMI met daarop de grondversnelling 
centraal, de zogeheten PGA-kaart. Die kaart 
is maatgevend voor Alders bij zijn plan om 
van binnen (regio Loppersum) naar buiten te 
werken. De indruk wordt, ten onrechte, ge-
wekt dat gemeenten als Bedum, Groningen 
en Delfzijl buiten het zogenaamde “aard-
bevingsgebied” vallen. Maar daar gaat die 
kaart niet over. De kans op een aardbeving 
is namelijk overal gelijk, alleen de waarde 
van de grondversnelling kan verschillen. De 
grondversnelling is dan weer een maat voor 
de dreiging waar we mee te maken kunnen 
krijgen. 

Manuel Sintubin, hoogleraar geologie aan 
de Universiteit van Leuven, plaatst de PGA-
kaart van het KNMI “in een ruimer per-
spectief, in de context van de ‘natuurlijke’ 
seismische dreigingskaart van Europa. 
De stad Groningen (PGA = 0,08g) kent een 
gemiddeld dreigingsniveau. Ook Bedum 
(PGA = 0,18g) kent een gemiddeld dreiging-
sniveau. Vergelijken we dit met Italië, toch 
een aardbevingsland bij uitstek, bedenk 
dan dat de stad Rome (PGA = ~0,12g) een 
lager dreigingsniveau kent dan Bedum. 
Middelstum (PGA = ~0,28g) kent een hoog 
seismisch dreigingsniveau dat vergelijkbaar 
is met het dreigingsniveau van de Abruz-
zische stad L’Aquila (PGA = 0,25-0,275g) 
die in 2009 zwaar getroffen werd door een 
M6,3 (6,3 op de schaal van Richter, H.D.) 
aardbeving. Om in Italië een regio te vinden 
met een vergelijkbaar hoge seismische 
dreiging als in Loppersum (PGA = 0,36g) 
moet je al richting Calabrië gaan, waar je 
de hoogste seismische dreiging vindt in 
Italië.”  

Aardgas tot 2031
Het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) heeft uitgerekend hoelang we nog met 
het aardgas toe kunnen: “Op 1 januari 2014 
lag er nog voor 883 miljard m3 aan aardgas 
onder de Nederlandse aardbodem. Door het 
productieplafond voor het Groningse gas zal 
Nederland langer kunnen profiteren van de 
huidige voorraad aardgas. Bij gelijkblijvende 
productie uit overige velden (vergeleken 
met 2014, dus 24,1 miljard m3) en een 
productieplafond van 33 miljard m3 voor 
het Groningse gas, zou er nog voor 15 jaar 
(tot 2029) aardgas in de grond zitten Als we 
uitgaan van een maximumwinning van 27 
miljard m3 per jaar vanaf nu is er nog gas 
tot 2031. 

De gaswinning uit het Groningen-veld en 
uit de kleine velden staat weergegeven in 
figuur 2. Het gaat hier om gegevens van de 
NAM waaruit duidelijk de eindigheid van de 
gasvoorraad naar voren komt. 

Figuur 2 

Aardgasbaten 282 miljard euro
In de periode 1963 tot en met 2013 waren 
de aardgasbaten voor de regering 265 
miljard euro, waarvan 14,5 miljard euro in 
2013. In 2014 ging het om 9 miljard euro. 
De afname ten opzichte van het recordjaar 
2013 komt door een combinatie van lagere 
prijzen en minder productie. De aardgasba-
ten zijn in 2015 bijna 8 miljard euro. Tot en 
met 2015 zijn de aardgasbaten derhalve 
282 miljard euro.

Het CBS verwacht dat de aardgasbaten in 
2016 zo’n 5 miljard euro zullen bedragen.  
In deze raming is uitgegaan van een gas-
winning in het Groningen-veld van 33 miljard 
m3. Een verlaging van de gaswinning met 
1 miljard m3 verlaagt de aardgasbaten in 
2016 met circa 0,2 miljard euro.
De aardgasbaten hangen zowel af van de 
aardgasprijs als van de omvang van de 
gaswinning. Het is van belang om deze twee 
factoren goed van elkaar te onderscheiden. 
De gasprijs op de wereldmarkt is sinds de-
cember 2014 bijna gehalveerd en dat werkt 
door in de aardgasbaten. 

De geringe afname van de productie in 
Groningen de schuld geven van de afname 
van gasbaten zoals Kamp en Dijsselbloem 
gedaan hebben, is onzin. 

Concluderend
Met de mond wordt beleden dat de veilig-
heid van Groningers voorop staat. De daden 
van het kabinet ondersteunen dit niet. Van 
het kabinet zijn nog geen echte initiatie-
ven waarneembaar (en die zijn er ook niet 
geweest) om daadwerkelijk naar een veilig 
niveau van gaswinning te gaan. De reductie 
is afgedwongen door anderen. 

De gaswinning terug naar minder dan 12 
miljard kubieke meter per jaar is noodzaak 
om de veiligheid van burgers in het gaswin-
ningsgebied te realiseren. Levenszekerheid 
dient prioriteit te hebben boven leverings-
zekerheid. Leveringszekerheid kan niet 
genegeerd worden, maar mag niet ten koste 
gaan van onze veiligheid. 

Kabinet, maak daadwerkelijk werk van 
alternatieven zoals vergroting van de con-
versiecapaciteit opdat er binnen 5 jaar een 
winningsniveau van beneden de 12 miljard 
kubieke meter per jaar mogelijk is. 
Het is geen kwestie van niet kunnen, maar 
van niet willen! Geld kan geen belemmering 
zijn. Er is al meer dan 250 miljard euro uit 
dit gebied gepompt. Investeren voor onze 
veiligheid kan het punt dus niet zijn!

Waarom ben jij lid van de GBB?

Marjan: Ik ben GBB lid, 
omdat de overheid en NAM 
juridisch gecorrigeerd moeten 
worden! De GBB doet dat!
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samen maken 
we het sterker

www.basbouw.nl       bouwgroepbas@gmail.com
06-12778899

Hét adres 
voor
energie
besparing! 

 
 

Nijverheidsweg 19, Ten Boer

Kom langs en laat u informeren 
over de vele mogelijkheden om uw 

huis duurzaam te maken, mét of 
zonder subsidieregeling. Bedenk dat 

investering in energiebesparende 
producten meer oplevert dan de 

rente op uw spaarrekening!

Showroom 
ThermoNoord 

Ten Boer
� 050 - 73 700 66

De woede en verbittering overwinnen
In discussies over de schade als gevolg van de bevingen in Groningen ontbreekt het thema verbittering. Verbittering treedt op als gevolg van een reeks gebeurtenissen waaronder 
ook de bevingen. Bepalend is de houding van de verantwoordelijken. Betrokkenen ervaren onrechtvaardigheid, een schending van basale normen zoals de zorgplicht van de over-
heid. Het voelt als een persoonlijke belediging en vernedering. Men wordt boos, verbitterd als het lang duurt. Het resultaat is gevoelens van onmacht, oneindig piekeren en slecht 
slapen. Men raakt uitgeput en emotioneel instabiel. Ook mentaal wordt het moeilijk, met de concentratie, met het geheugen. 

Aan psycholoog Rudy de Vries de vraag hoeveel mensen hierdoor getroffen zijn? Rond Loppersum naar schatting 200. Hoe ernstig is dit Post-Traumatisch Verbitterings Syndroom? 
PTVS kan leiden tot ernstige problemen op individueel niveau (ziekte of verlies van werk). Er kan ontwrichting optreden in het gezin, de familie of de gemeenschap. Is er een op-
lossing ? Het betreft immers een concreet probleem. Stoppen met de gaswinning ligt voor de hand, maar bekend is dat ook dan de bevingen nog decennia doorgaan. De concrete 
schade snel, grondig en ruimhartig aanpakken zou het vertrouwen enorm versterken. Maar er zitten economische en politieke kanten aan en wij constateren dat het handelen van 
NAM en overheid de kans op PTVS vergroten. 

Wat kan Loppersum.psychologen betekenen voor mensen die hulp zoeken?  Janneke Hollander : op basis van de inzichten van professor Michael Linden hebben wij een specifieke 
behandelmethode ontwikkeld. De oorzaak van de ellende ligt buiten de mensen. Het doel van de behandeling is onze cliënten inzicht te geven in de eigen reactie op de situatie. 
Nelson Mandela verwoordde het bij zijn vrijlating in 1990 “….I knew if I didn’t leave my bitterness behind, I’d still be in prison”. Kan de reguliere GGZ deze behandeling niet bie-
den? In veel gevallen wel,  maar men heeft onvoldoende kennis en ervaring met PTVS. Wat zijn de kosten bij Loppersum.psychologen? Deze therapie wordt door de zorgverzeke-
raars niet vergoed en ook de NAM weigert vooralsnog haar verantwoordelijkheid te nemen. 

Gratis inloopspreekuur  
Schatsborgerweg 10 9915 TJ ’t Zandt 
‘s maandags van 10.30 – 12.00 uur. 
T. 06 1984 88 22 
info@loppersum.psychologen.nl www.loppersum-psychologen.nl

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)
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Wat je moet weten over gas?
1. Wat is het verschil tussen een gasjaar en 
een kalenderjaar? Waarom is dat verschil er 
gekomen?
Omdat Gronings gas vooral gebruikt wordt 
voor het verwarmen van gebouwen en omdat 
dat vooral in de koude maanden gebeurt, 
is het onhandig om het productieplafond 
te meten over een kalenderjaar en op het 
hoogtepunt van het stookseizoen een nieuw 
jaar te starten. Dat zet extra druk op de 
gasproductie aan het einde van het jaar als 
wellicht het quotum al volgemaakt is. Een 
gasjaar loopt van oktober tot en met sep-
tember. Door deze periode aan te houden, 
ligt de koude periode waarin de vraag naar 
gas het hoogst is, in het begin van het jaar 
waarvoor een plafond is vastgesteld. Op die 
manier wordt het risico kleiner dat in decem-
ber het plafond al bereikt is, terwijl er dan 
nog wel grote vraag naar gas kan zijn.

2. Wat is leveringszekerheid? Hoeveel heeft 
Nederland zelf nodig aan Gas?
Leveringszekerheid is de garantie dat er 
aanbod van aardgas is als er ook vraag is 
naar aardgas. Net als op het stroomnet 
moeten aanbod en vraag altijd in evenwicht 
zijn omdat anders de gasleidingen leeg 
raken en er gevaarlijke situaties ontstaan. 

De Nederlandse vraag naar aardgas is al 
jaren stabiel tussen de 40 en de 50 miljard 
kubieke meter. 

3. Hoe kun je zelf gas minderen? 
Aardgas, en vooral Gronings gas, gebruiken 
we vooral voor het verwarmen van gebou-
wen. Je huis energieneutraal (en dus zonder 
gasaansluiting) renoveren wordt steeds 
makkelijker en goedkoper.

4. Wat is laagcalorisch en hoog  
calorisch gas? 
Gronings gas is eigenlijk gas van lage kwa-
liteit dat vervuild is met stikstof. Het heeft 
een lage verbrandingswaarde, en wordt laag 
calorisch of L-gas genoemd. Bijna al het 
andere gas op de wereld is hoog calorisch 
gas met een hogere verbrandingswaarde. 
Een CV ketel zal aangepast moeten worden 
als je verandert van type gas.

5. Welke grote bedrijven kunnen  
niet zonder gas? 
Er zijn in Nederland in totaal 80 grootver-
bruikers van aardgas. Dat zijn bedrijven die 
voornamelijk hoog calorisch, niet-Gronings 
gas gebruiken zoals elecktriciteitscentrales, 
chemische fabrieken, kunstmestfabrieken 
en de metaalsector. Een andere grootver-
bruiker van gas zijn tuinbouwkassen. Ook 
hier zijn de alternatieven steeds makkelijker 
voorhanden en goedkoper.

6. Waarom is het zo moeilijk het gasverbruik 
te verminderen? 
De gasvraag naar beneden krijgen betekent 

dat iedereen in het afzetgebied van het 
Gronings gas (in Nederland, Duitsland en 
delen van andere landen) zich zal moeten 
aanpassen. We moeten huizen energie-
neutraal maken, overstappen op duurzame 
energiebronnen, alternatieven vinden voor 
aardgas als grondstof. Dat gebeurt niet van-
zelf, en daar is energiebeleid voor nodig dat 
zich richt op het uiteindelijk uitfaseren van 
aardgas. De lobby van de aardgasindustrie 
(o.a. Shell) en de Nederlandse afhankelijk-
heid van aardgasbaten maken echter dat 
een ander energiebeleid er niet zonder slag 
of stoot komt.

7. Wanneer is het veilig gas winnen? 
Dat is onbekend. Onder andere omdat 
onderzoek naar die vraag jarenlang niet is 
gedaan of zelfs tegengewerkt. De beste 
schatting is die van SoDM en die vermoedt 
dat er bij een lagere gasproductie dan 12 
miljard kuub minder aardbevingen en minder 
zware aardbevingen zullen plaats vinden. 

8. Waarom is Gronings gas zo populair? 
Gronings gas is zo gewild omdat er bij het 
vinden van het enorme gasveld veel geïn-
vesteerd is om er voor te zorgen dat het gas 
ook door iedereen gebruikt ging worden. In 
elk huis is een aardgas aansluiting aange-
legd, en alle apparatuur werd aangepast op 
de kwaliteit van het Gronings gas. Destijds 
was er het idee dat kernenergie al snel heel 
erg veel goedkoper zou worden dan aardgas 
en dat we het daarom snel moesten opge-
bruiken. Dat is nooit gebeurd.

9. Gebruiken we dit gas zelf of verkopen we 
het? 
Beide. We gebruiken in Nederland zelf veel 
Gronings gas, maar ook Duitse, Belgische 
en Franse huizen worden verwarmd op 
Gronings gas.

Waarom ben jij lid van de GBB?

Clara: Ik ben GBB lid, 
omdat het tijd is dat de 
NAM daadwerkelijk gaat 

compenseren!

Groninger Energiekoepel: transitie van onderop!
De Groninger EnergieKoepel, (GReK), is 
een samenwerkingsverband dat men-
sen in onze provincie wil helpen bij de 
sociale duurzaamheid en energietransi-
tie. Voor collectieven en individuen zijn 
er verschillende mogelijkheden om een 
initiatief te starten op het gebied van 
duurzame energie. 

Te denken valt aan zonne-energie, windener-
gie, en/of biomassa. Iedereen kan dit zelf 
doen, als dorpsvereniging, als wijkbewoners  
of middels het opzetten van een coöperatie. 
Wat zijn de mogelijkheden en minstens zo 
belangrijk: welke subsidies bestaan er voor 
de verschillende initiatieven?

In deze krant vind je een korte opsomming 
van interessante subsidies. Wie meer wil 
weten, kan terecht op de website van GReK, 
waar veel informatie beschikbaar is, zowel 
voor collectieven als voor particulieren 
(www.grek.nl). Wie daar onder “Over Grek” 
klikt op “Kaart coöperaties” zal zien dat al 
heel wat dorpscollectieven zijn opgericht.
 
Collectief
Het kabinet wil lokale duurzame initiatieven 
om energie op te wekken stimuleren. Niet 
alleen om duurzame doelstellingen te halen 
maar ook om lokaal draagvlak voor duurza-
me energie te creëren. Een zonneweide of 
windmolen ziet er een stuk mooier uit als 
mensen er gezamenlijk aan hebben gewerkt 
en er de vruchten van plukken. Daarnaast 
zorgt de regeling ervoor dat er meer mensen 
gaan nadenken over duurzame energie en 
daardoor mogelijk ook bewuster met energie 

omgaan. Om dit mogelijk te maken heeft 
het kabinet het ‘verlaagd tarief’ bedacht. 
Dit houdt in dat leden van coöperaties en 
Verenigingen van Eigenaren sinds 1 januari 
2014 een belastingkorting van 7,5 eurocent 
per kWh gezamenlijk opgewekte duurzame 
energie kunnen krijgen. Daarnaast ontvangt 
de coöperatie of vereniging zelf ook een 
vergoeding voor de opgewekte energie van 5 
à 6 eurocent per kWh. 

Om als kleinverbruiker in aanmerking te ko-
men voor de belastingkorting van 9 eurocent 
per kWh moet u lid zijn van een coöperatie 
of vereniging. Daarnaast moet u in de zoge-
naamde ‘postcoderoos’ wonen. Dit houdt 
in dat u woont in het postcodegebied waar 
de energie wordt opgewekt, of in een van de 
direct aanliggende postcodegebieden (zie 
afbeelding).

Wie met een coöperatie of vereniging van 
plan is om samen energie op te wekken kan 
het beste van te voren uitzoeken welke post-
codegebieden in aanmerking komen om te 

participeren in het project. Per lid geldt een 
verbruikslimiet van 10.000 kWh per jaar. De 
lagere belasting wordt door de energieleve-
rancier berekend en doorgegeven aan de 
Belastingdienst.

Wat kan GrEK voor je betekenen?
Dorpsverenigingen en coöperatie kunnen lid 
worden van GrEK. Klik voor meer informa-
tie over het lidmaatschap van GrEK op de 
website bij het menu stappenplan.
Dat stappenplan ziet er als volgt uit: 

1) Je woont in een dorp in Groningen en 
wilt wel iets met duurzaamheid en energie; 
verzamel een paar mensen om je heen en 
bel of mail GrEK om eens bij elkaar te ko-
men om van gedachten te wisselen. Bel  06 
30832967 of mail info@grek.nl
 
2) Een bestuurslid van GrEk en een project-
medewerker  plannen met de initiatiefne-
mers een informele bijeenkomst in je dorp.
 
3) Op die avond worden de mogelijkhe-
den en de wensen die in het dorp leven 
geïnventariseerd. Wil je alleen iets met 
zonnepanelen doen? Wil je een gezamenlijk 
energieproject of een buurtmoestuin? Zorg 
in eigen hand nemen? Het dorpshuis in 
standhouden? De school? GrEK steunt elk 
initiatief dat gericht is op sociale duurzaam-
heid en energie!
 
4) Samen met GReK wordt een avond 
gepland voor alle dorpsbewoners zodat de 
initiatiefgroep kan polsen of er voldoende 
animo is.

5) Daarna kun je aan de slag en een coö-
peratie oprichten. Als je al een bestaande 
dorpsvereniging hebt, hoeft dit natuurlijk 
niet. GReK helpt je bij het formuleren van 
een oprichtingsakte. 
 
6) Je meldt je coöperatie of dorpsvereni-
ging aan bij GrEK en stuurt de akte en een 
uittreksel van de kamer van koophandel 
door aan GrEK en tekent het lidmaatschaps-
formulier.
 
7) Je meldt je aan als wederverkoper bij ons 
energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam. 
Vanaf dat moment krijg je inkomsten voor je 
projecten. 
  
En daarna...
Organiseert GrEK in jouw dorp een trainings-
avond over het werven van klanten voor NLD 
en de gedragscode die daarbij hoort.

“We kijken samen met welke partijen we 
jullie met je projecten bij kunnen staan.
 Ga je ervaringen delen met het sterk 
groeiend aantal leden van de koepel. Door 
die onderlinge uitwisseling van kennis zijn 
wij in staat de energietransitie werkelijk van 
onderop te realiseren.”

Waarom ben jij lid van de GBB?

Edze: Ik ben GBB lid  
uit solidariteit.
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Zonnepanelen, de beste    
             prijs en kwaliteit.

• Hoogwaardige Europese 
zonnepanelen van 260- 330 Wp.

• Hoogwaardige omvormers, 
inclusief Wifi monitoring.

• Zonnestroomsystemen all- in.
• Inclusief installatie/werkend 

opgeleverd. warmtepompen

Bespaar op uw gasverbruik met de infrarood panelen  
en/of warmtepompen van Green-Profit. 

Green-Profit b.v.
www.green-profit.nl
Stavangerweg 41-31

T 050 - 210 01 30
info@green-profit.nl

Groningen - Harkstede

Monitoring

 Vraag vrijblijvend een offerte aan
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Duurzame subsidies 
voor Particulieren
Voor particulieren gelden op dit moment behoorlijk wat subsidiemogelijkheden 
voor energiebesparende maatregelen. Op de website van GReK is een overzicht te 
vinden. Ook op www.snn.eu staat veel informatie. Een compleet overzicht staat op 
http://www.energiesubsidiewijzer.nl/. 

Klik uw plaatsnaam in, en u komt een eind 
verder. We geven hier een korte opsomming 
van bekende regelingen:
- Groninger Energiepremie
- Asbest eraf, zonnepanelen erop
- BTW op zonnepanelen terugvragen
- SDE+
Voor wie nadenkt over zonnepanelen op 
het eigen dak, is de ‘Zonatlas’ van GReK 
een handige tool om te kijken of een woning 
daarvoor geschikt is.

Met de tijdelijke regeling waardevermeerde-
ring woningen kun je subsidie krijgen voor:
• Dakisolatie
• Vloerisolatie
• Gevelisolatie
• Muurisolatie
•  HR++(+)glas voor woningen of  

isolerend glas voor monumenten
•  Kozijnen vereist voor HR++(+) glas of 

kozijnen vereist voor isoleren glas voor 
monumenten

•  Combiketel met hoog rendement inclusief 
daarvoor vereiste verwarmingselementen 
en leidingen (voor zover niet aanwezig)

• (micro) HRe ketel
• HR luchtverwarming
• Zonnepanelen en zonnecollectoren
• Zonneboiler
• Pelletkachel
• Warmtepomp
• Infraroodpanelen
• Warmte- koudeopslag

• Technieken voor warmteterugwinning
• Lage temperatuurverwarming
• Energiezuinige vloerverwarmingspomp
• Device te koppelen aan ‘slimme’ meter

Ook kun je subsidie ontvangen voor het krij-
gen van een Energie Prestatie Advies. Dit is 
een advies van een gecertificeerde adviseur 
over efficiënter energiegebruik in uw woning. 
Op de volgende website kunt u terecht voor 
meer informatie en voor het aanvragen van 
de subsidie in het kader van de tijdelijke 
regeling waardevermeerdering woningen: 
http://www.snn.eu/waardevermeerdering. 
Het maximale subsidiebedrag van €4.000,- 
per woning is inclusief het Energie Prestatie 
Advies. De subsidiabele kosten kunnen niet 
hoger zijn dan de gemaakte kosten. Wel 
ontvangt u het hele bedrag van €4.000,- in-
dien u deze kosten (of hoger) opgeeft. U kunt 
natuurlijk wel een hogere investering doen, 
maar zult het meerdere zelf moeten financie-
ren. Spaargeld, verhoging van de hypotheek, 
persoonlijke lening zijn mogelijkheden om dat 
te regelen. Sommige banken financieren op 
basis van de te verwachten besparing.  
Maar let op: de regeling gaat op de kop.

Wie betaalt  
uiteindelijk de schade?
Wie schade veroorzaakt, dient die te vergoeden. In de volksmond heet het dat de 
NAM opdraait voor de bevingsschade in Groningen. Maar is dat wel zo? En: hoeveel 
betaalt de NAM dan eigenlijk?

De NAM en Energiebeheer Nederland (EBN, 
een overheidsbedrijf) vormen samen de 
Maatschap Groningen, die verantwoordelijk 
is voor de gaswinning. De EBN is voor 40% 
aandeelhouder en betaalt dus haar aandeel 
in de schade: 40% van de kosten wordt 
gedekt uit de opbrengst voor de staat. De 
NAM moet de overige 60% betalen.

Voor de NAM zijn de herstelkosten echter 
een aftrekpost voor de belastingen. Hier 
wordt het verhaal onduidelijk. Want de 
NAM verstrekt geen jaarcijfers, en het is 
volslagen onduidelijk, hoeveel belasting er 
betaald wordt. Maar wanneer de NAM de 
herstelschade ook van de winst kan aftrek-
ken, scheelt dit minimaal 32%, tot (volgens 
sommigen) zelfs 90% belasting. Over een 
deel van de winst betaalt de NAM namelijk 
90% belasting.

Dit betekent, dat de Nederlandse belasting-
betaler minimaal 60% van de bevingsschade 
betaalt, en waarschijnlijk zelfs nog meer, 
tot 94%! De Groningers, die van de hele 
aardgasopbrengsten ongeveer 1% hebben 
teruggezien, betalen nu voor een groot deel 
zelf mee aan de hun toegebrachte schade.

Centrum Veilig Wonen (CVW)
Het CVW is momenteel de enige instantie 
die de mijnbouwschade mag afwikkelen. 
Wanneer je schade meldt, kom je  verplicht 
bij het CVW terecht.
Het CVW stuurt na de melding een schade-
taxateur langs. Deze bepaalt of de schade 
door aardbevingen is veroorzaakt, neemt de 
schade op en brengt hier rapport over uit. 
Vervolgens wordt de hoogte van het schade-
bedrag vastgesteld.

Dan zijn er drie manieren om de schade af 
te wikkelen. 
1) Het schadebedrag wordt uitgekeerd
2) Het CVW neemt de afhandeling op zich 
en regelt een aannemer, die de schade op 
de juiste manier herstelt. Er komt geen 
rekening.
3) De gedupeerde kiest zelf een aannemer, 
die de schade herstelt. De aannemer stuurt 
de rekening naar het CVW, die hem betaalt, 
of het CVW keert het schadebedrag uit aan 
de gedupeerde, die hiermee de rekening 
voldoet.

Wat kan hier nou mis gaan?
1) Je laat de schade uitkeren, maar repa-
reert niets. Dan kan het zijn, dat bij ver-
volgschade er geen cent uitgekeerd wordt: 

door de al aanwezige schade is niet vast 
te stellen waar oude schade ophoudt en 
nieuwe begint.
2) Je laat het schadebedrag uitkeren en 
repareert de schade; zelfstandig of door 
de door jezelf gekozen aannemer. Je legt 
wellicht niet goed vast hoe de schade gere-
pareerd wordt. Dan kan het zijn, dat er bij 
vervolgschade niet meer wordt uitgekeerd, 
zie 1.
3) Je bent het niet eens met de taxatie. Je 
kunt een contra-expertise aanvragen, ook 
van een onafhankelijke expert, indien je dat 
wilt. Maar bijvoorbeeld bij zettingsschade of 
fundamentschade kan een second opinion 
deze schades niet meenemen, omdat dit 
buiten de regels van het CVW valt.

In een aantal andere gevallen kan het ook 
mis gaan: je hebt een monument. Hiervoor 
gelden andere regels (zie elders in deze 
krant) waarover nog heel veel onduidelijk 
is. Ook voor bedrijven kunnen complicaties 
optreden. Wie is er verantwoordelijk voor de 
bedrijfsverliezen, hetzij door de beving (de 
winkel moet dicht) of het herstel (de winkel 
moet dicht). Hier ligt de verantwoordelijkheid 
en ook de bewijslast niet altijd duidelijk 
vast.  

Het CVW werkt met een (beperkt) aantal 
aannemers. Afspraak met de minister van 
Economische Zaken was, dat met name 
lokale bedrijven zouden profiteren. De door 
het CVW ingehuurde bedrijven zijn welis-
waar min of meer regionaal, maar niet echt 
lokaal. Indien, zoals het lijkt, de CVW-fa-
vorieten ook nog eens de krenten uit de 
pap pikken, is het extra zuur voor de lokale 
aannemers. Zeker, daar onder de regels 
van de NCG, via het CVW ook nog eens de 
nieuwbouw geregeld zal worden.

Nog enkele tips voor mensen die er met het 
CVW niet uitkomen: doorgaans staat u in 
uw recht. Veel mensen zien echter tegen de 
rompslomp aan of gaan overdonderd mee 
met de uitkomsten van het onderzoek, zoals 
taxateurs die voorschotelen. De GBB is van 
mening dat de gaswinning de oorzaak is van 
bodemdaling, veranderende waterhuishou-
ding, dus schade aan huizen die daardoor 
onder spanning zijn komen te staan en door 
aardschokken worden aangetast. Kom je er 
niet uit: vraag een hertaxatie aan. Zie je op 
tegen alle rompslomp: het plan Alders voor-
ziet in persoonlijke begeleiders. Maar ook 
staat de GBB je graag bij met raad en daad! 

Handige websites:
• www.grek.nl 
• www.snn.eu 
• www.energiesubsidiewijzer.nl
• www.snn.eu/waardevermeerdering. 
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Nijewei 52a

9281 NW  Harkema

www.uveenstra.nl

Uw Veenstra Woning 

Bezoek onze modelwoning 
Janssenlaan 30 Drachten - Industrieterrein A7-Noord 

Raadpleeg onze website voor actuele bezoektijden www.uveenstra.nlwww.uveenstra.nl

Bel 0512 36 32 27 
voor een GRATIS 
WONINGBROCHURE!

Zeer hoge isolatiewaarden

 Maatwerk op basis van uw woonwensen

Houtskeletbouw

Energiezuinig

Vrijstaande woningen v.a. € .  exclusief grond 

Showroom thermo- 
noord in Ten Boer  
is goed bezig

Ten Boer. Verantwoord omgaan met onze omgeving, zui-
nig zijn op ons milieu en minder energieverbruik door het 
gebruik van duurzame producten, dan ben je goed bezig! 
ThermoNoord, van oudsher een groothandel in klimaattech-
niek, heeft in Ten Boer een speciale showroom geopend 
voor particulieren die geïnteresseerd zijn in duurzame, 
waarde vermeerderende producten en op zoek zijn naar een 
eerlijk advies.

Anton Tjapkes, zelf wonend in Slochteren en 
bekend met de aardbevingsproblematiek, 
is het vaste aanspreekpunt in Ten Boer. 
“Ik wil de klanten graag meenemen in de 
wereld van duurzaamheid. Door de subsidie 
mogelijkheden kiezen mensen vaak voor 
PV-panelen terwijl, als je verder met de klant 
in gesprek gaat, een PV-boiler of warmte-
pomp veel interessanter blijkt te zijn. Gas is 
namelijk duurder dan elektriciteit, dus waar-
om niet daarop bezuinigen? Daarom bekijk 
ik samen met de klant welke oplossing voor 
hem of haar het meest interessant is”. 

De showroom in Ten Boer heeft door de vele 
aanvragen, de openingstijden verruimd en 
is nu 40 uur in de week geopend. “Particu-
lieren kunnen hier terecht voor gratis advies 
maar ook voor het regelen van de subsidie. 
Er zijn nog veel mensen die de subsidie niet 
hebben aangevraagd, terwijl ze er wel recht 
op hebben. Sommige mensen weten niet 
genoeg over de aanvraag van de subsidie 

en anderen kunnen niet goed overweg met 
de digitale aanvraag. Daarvoor zit ik hier, 
om mensen te helpen en te adviseren, en 
het kost ze helemaal niets! Onder het genot 
van een kopje koffie kan ik de klant helpen 
bij de aanvraag en krijgen ze advies over 
energiebesparende oplossingen. Maar ook 
klanten die geen recht hebben op subsidie, 
kunnen bij mij terecht. Wanneer je kijkt naar 
de lage rentes die je tegenwoordig krijgt op 
je spaargeld is het misschien verstandig om 
eens te kijken hoe je toch meer rendement 
uit je spaargeld kunt halen. De investering 
in energiebesparende producten verdienen 
zich namelijk snel terug”, aldus Anton.

De showroom in Ten Boer is gevestigd aan 
de Nijverheidsweg 19 in Ten Boer. U bent al-
tijd van harte welkom maar als u liever een 
afspraak maakt dan kunt u de showroom 
bereiken op telefoonnummer: 
050 – 73 700 66.

BMN Bouwmaterialen

Nieuwe naam, vertrouw-
de dienstverlening  
Het duurt niet lang meer of de provincie Groningen kleurt oranje. De bouwmate- 
rialenleveranciers NVB Ubbens en Bakker Nijboer worden omgedoopt tot BMN 
Bouwmaterialen. Binnen een paar weken tijd krijgen alle vestigingen in de regio  
een BMN-uitstraling, die gekenmerkt wordt door de nationale kleur oranje.  
Hoewel er sprake is van een nieuwe naam, blijft de dienstverlening vertrouwd. 

Iedereen is welkom om het begin van dit 
nieuwe tijdperk mee te vieren tijdens de 
feestweek. Deze staat in het teken van 
spectaculaire aanbiedingen, leuke give 
aways en elke dag staat er een warme 
snack op het menu. De feestweek wordt 
afgesloten met een vrijdagmiddagborrel. 

Op de vestigingen  
BMN | Assen, Groningen, Oldekerk, Stads-

kanaal en Ter Apel is het feest vanaf 9 
november. Op die van 
BMN | Delfzijl, Leens, Muntendam en  
Winschoten vanaf 17 november. Ga voor 
meer informatie naar bmn.nl/feestweek.

Klanten maximaal ontzorgen 
NVB Ubbens en Bakker Nijboer behoren 
allebei tot dezelfde organisatie die beslo-
ten heeft om als één nationaal team haar 
klanten te bedienen. Landelijk opereren er 
straks bijna 80 vestigingen onder de naam 
BMN Bouwmaterialen. 

Onder de slogan ‘Doen we’ en aan de hand 
van de beloftes beste service, juiste voor-
raad, flexibele logistiek en vakkundig advies, 
wordt de organisatie verder geüniformeerd. 
De beloftes zijn erop gericht om professio-
nals in de bouw bij te staan in alle uitda-
gingen die voor ze liggen. Zo wil BMN haar 
klanten maximaal ontzorgen zodat ze snel 
en kwalitatief goed kunnen bouwen. 

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER) ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)
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Jurko Bogema
Robbenplaatweg 15a-15k
9979 XL Eemshaven
06 - 22 90 55 57
www.boogtools.nl
info@boogtools.nl

Jurko Bogema

Jurko Bogema
Robbenplaatweg 15a -15o

9979 XL Eemshaven
06 - 22 90 55 57
www.boogtools.nl
info@boogtools.nl

wil met u in gesprek!

Tijdelijke woning nodig?

Tijdens het repareren van uw huis van aardbevingschade hoeft u niet 
ver weg voor tijdelijk onderdak. U kunt in de buurt van uw huis een 
tijdelijke woning, met betonnen vloer, laten plaatsen van Boogtools. 
Warm, comfortabel en eenvoudig een veilig dak boven uw hoofd. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Jurko Bogema om samen 
een eenvoudige en doeltreffende oplossing voor uw situatie te vinden.
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Tijdelijke huisvesting voor een gezin in Bedum
22-12-2015

Vertrouwelijk behandelen

Stationslaan 8, 9919 AB Loppersum
www.ontwerpstationloppersum.nl
info@ontwerpstationloppersum.nl

ONTWERPSTATION LOPPERSUM
Geir Eide 06 - 51660461 
Rene Wubs  06 - 38543469

Tijdens een gesprek 
vertelde een klant: 
”Onze tijdelijke woning 
werd snel geleverd, dat 
sprak mij zeer aan. Het 
wordt voor en door de 
regio geregeld en je hebt 
veel inspraak op het 
ontwerp, uitvoering en 
plaatsing“.

Tijdens een gesprek met mevrou w 
ver telde zij het vol gende: 
”Ver bazingwekkend vind ik de 
indeling en sfeer  van de tijdelijke 
won ing. Ze zijn veel ruimer  dan 
we hadden ver wacht, hoo g en 
licht. Het doet heel huiselijk aan. 
Ja, hier  gaan we met veel plezier  
een tijd won en. Doo r de beton nen 
vloer  voelt het oo k nog eens er g 
degelijk”.

Jurko Bogema
Robbenplaatweg 15a-15k
9979 XL Eemshaven
06 - 22 90 55 57
www.boogtools.nl
info@boogtools.nl

Jurko Bogema

Reddingiusstraat 4
9791 CA Ten Boer
Telefoon: 050 - 302 4800
Mobiel: 06 21 84 16 41
info@vanderkleischilders.nl

Van der Klei Schildersbedrijf 
is al sinds 1913 actief  
en is gespecialiseerd in  
ambachtelijk schilderwerk.
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Tolbertervaart 1/1, Tolbert
Telefoon 06 - 41010863

www.rrpelletkachel.nl
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Heeft u ook een 
hoge gasrekening?

Al eens aan een 
pelletkachel gedacht?

U kunt 40% bespAren

Heeft u ook een 
hoge gasrekening?

Al eens aan een 
pelletkachel gedacht?

U kunt 40% bespAren
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Lapp House is de Nederlandse partner voor Rovaniemi Lapland Finland. 
Het sterkste hout ter wereld komt uit Lapland en staat borg voor veiligheid.

AARDBEVINGBESTENDIG BOUWEN 

 

Bewezen is, zoals in Japan, dat hout veruit het 
meest geschikt is als veilig bouwmateriaal mits op 
de juiste manier gebruikt. 

   Voor meer 
informatie  bezoek 
onze website of 
vraag de digitale 
brochure aan 

www.lapphouse.nl  Finlandstraat  29 Sittard 
info@lapphouse.nl tel. 046-4521506 of 0591 394594 Emmen 

In samenwerking met een gerenommeerde 
architect / constructeur bouwen wij betaalbare 
houtheerlijke energie zelfvoorzienende woningen.

Ampèreweg 4, Stadskanaal
Tel. 0599-614132

info@rubingh-afbouw.nl
www.rubingh-afbouw.nl

Ampèreweg 4, Stadskanaal
Tel. 0599-614132

info@rubingh-afbouw.nl
www.rubingh-afbouw.nl

Ampèreweg 4, Stadskanaal
Tel. 0599-614132

info@rubingh-afbouw.nl
www.rubingh-afbouw.nl

Samen naar meer duurzaamheid
Iedereen wil plezierig wonen. Een mooi huis, 
comfortabel, veilig, levensloopbestendig en in 
een vertrouwde omgeving. Met het isoleren 
van de woning of duurzame energieopwek-
king kan je kostenbesparend wonen. Dat we-
ten we. Maar wil je iets aan leefbaarheid en 
waardevermeerdering van de woning doen 
dan moet je verder denken. Dat kan je niet 
alleen, daar heb je buren en experts voor no-
dig. De coaches van coöperatie blauwe ogen 
helpen bewoners individueel of als collectief 
deze stappen te maken. En bij te dragen aan 
een duurzame samenleving door slimme keu-
zes in combinatie met het versterkingspro-
gramma te maken. En dat doen de coaches 
vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Zij 

geloven vooral in ‘samen’. Samen met buren 
en buurtbewoners bezig zijn met verduurza-
ming. Samen zonnepanelen inkopen. Samen 
huizen isoleren. Niet alleen om kosten te 
besparen, maar ook omdat daarmee dat inge-
wikkelde proces van verduurzamen makkelij-
ker wordt. Tegelijkertijd zijn ze professionals, 
ieder op hun eigen vakgebied. Van architect 

tot procesbegeleider, van communicatiespeci-
alist tot financieel adviseur. blauwe ogen staat 
voor een vernieuwende aanpak van woon-, 
energie- en duurzaamheidsvragen. Vanuit een 
bevlogen inspiratie maar met beide benen op 
de Noord-Nederlandse grond. 

Gedreven professionals 
Samen is dus essentieel. Samen inkopen, samen 
plannen maken en samen uitvoeren. Daarom 
werkt blauwe ogen met diverse lokale partijen 
die geloven in het gezamenlijk aanpakken van 
verduurzaming. Stuk voor stuk gedreven pro-
fessionals die geloven in een praktische aanpak 
met een realistisch stappenplan met slimme 
combinaties. En de bewoner beslist wat hij 
wil. Wil je gelijktijdig met het versterken van 
de woning aan de slag met isoleren of  het 

duurzaam opwekken van energie? Samen kan-
sen benutten naar energieneutrale woningen, 
straten, dorpen. Samen denken in duurzame 
oplossingen. Betrek blauwe ogen bij je plannen 
of kom langs bij een van onze spreekuren voor 
een vrijblijvend gesprek.

blauwe ogen   
Pottebakkersrijge  3, 9718 AE Groningen
T. +31 50 311 93 68
www.blauwe-ogen.nl 
info@blauwe-ogen.nl

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)
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EXPERTISE BV

- Expertise

- Taxaties

- Advisering

Bent u het niet eens met het schaderapport van de NAM of het Centrum 
Veilig Wonen (CVW)?

Neemt u dan contact op met Vergnes Expertise!

Contra-expertise en bouwkundig versterken

U hebt een schaderapport ontvangen van de NAM of het CVW, maar u twijfelt over de juistheid ervan. 
Vergnes Expertise beoordeelt dit rapport voor u kosteloos en kan een objectieve contra-expertise voor 
u uitvoeren, op kosten van de NAM of CVW. Vergnes Expertise heeft jarenlange ervaring in de 
schade-expertisebranche, inmiddels ook met aardbevingschades. De insteek van ons bureau is dat de 
schade volledig en duurzaam wordt hersteld en dat risico’s worden onderkend. Objectieve bouwkundig 
ingenieurs onderzoeken de oorzaak van de schade en stellen een gedegen rapport voor u op waarmee 
u een beargumenteerd standpunt kunt innemen ten opzichte van het rapport van de NAM of het CVW. 

Daarnaast staat Vergnes Expertise gedupeerden ook bij in de eventuele volgende fases van het scha-
deafwikkelingstraject. Zo begeleiden en adviseren wij gedupeerden van wie de woning in aanmerking 
komt voor het project Bouwkundig Versterken. Bouwkundig Versterken heeft als doel om panden 
bouwkundig veilig te maken. Dit project is zeer ingrijpend, zowel financieel als praktisch en juridisch.

Vergnes Expertise BV
Lorentzpark 5
9351 VJ  LEEK
Tel.: 0594-767004
E-mail: info@vergnes-expertise.nl
www.vergnes-expertise.nl

Wij zijn het enige regionale expertisebureau dat echt op komt voor de 
belangen van de gedupeerde Groningers. 

De bouwkundig ingenieurs van Vergnes Expertise combineren hun jaren-
lange ervaring met up-to-date kennis en oprechte betrokkenheid. Zij 
zetten zich echt voor u in!
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De huidige consument  
wil duurzaam bouwen
Een huis dat veilig, robuust en ecologisch is. En een huis dat is  
ontworpen om te voldoen aan de unieke behoeften en verlangens van  
de mensen die daar wonen. Maar bovenal wil de huidige consument  
een moderne, functionele, warme en uitnodigende plaats die ze hun 
thuis kunnen noemen. 

Dit zijn wat ons betreft de huidige woontrends. Hout heeft een natuurlijk vermogen om de  

luchtvochtigheid te absorberen. Wanneer de luchtvochtigheid in uw huis stijgt, nemen de  

massieve balken deze op en laten het overtollige vocht weer vrij, zodra de luchtvochtigheid  

in uw huis daalt. Een loghuis is dus zelf vochtregulerend. Een gezond leefklimaat, vooral mensen 

met reuma en astma hebben hier baat bij. Zoals een oude oosterse wijsheid zegt: Ben je ziek,  

ga dan naar de dokter, kan de dokter je niet beter maken, ga dan in een houten huis wonen.

Loghuizen maken een akoestisch en esthetisch aangename leefomgeving. Studies uitgevoerd  

in Noorwegen en Japan hebben uitgewezen dat loghuizen een positief effect hebben op de 

 gezondheid en geluk van de mens.

Aardbevings-
bestendig
bouwen?
Kom kennismaken met de Finse bouw onder 
het genot van een hapje en drankje. U bent van 
harte welkom op 2e kerstdag en ook 27 december 
aanstaande van 12:00 - 17:00 uur. 
Voor kleine kinderen zijn er ook leuke activiteiten! 
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