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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.

Voor het preventief versterken van uw woning heeft ABC ADAMAS een tweetal uiterst bruikbare systemen 
waarmee zonder veel overlast op een doeltreffende wijze uw woning constructief versterkt wordt.

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

bedrijven zorgen voor 
de kwaliteit van 
uw herstelwerk.

16.065_ABC adv 260x360mmStnd.indd   1 07-09-16   11:33
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Voorwoord

Woensdag 15 september was een zwarte 
dag voor Groningen, een inktzwarte dag. De 
Tweede Kamer ging akkoord met 24 miljard 
kuub gedurende 5 jaar. Dat betekent dat we 
na 4 jaar (gerekend vanaf de beving van Hui-
zinge) veroordeeld worden tot nog eens 5 jaar 
voortgezette ellende.

De regeringspartijen stemden tegen een 
amendement van de voltallige oppositie om 
voor 1 jaar 21 miljard kuub gas te winnen en 
vervolgens weer een nieuw gaswinningsbe-
sluit te nemen.

Neen, dit kabinet wenst over haar eigen graf heen te regeren en neemt een besluit voor 
5 jaar. Dat doet de regering om op deze manier elke invloed van een volgend kabinet 
van een andere samenstelling uit te sluiten. En het kabinet blokkeert daarmee het 
recht van de regio om bij veranderende omstandigheden een uitspraak van de Raad 
van State af te dwingen over de juridische onderbouwing van dit beleid. Alleen tegen dit 
besluit kunnen we nog bezwaar aantekenen. De komende jaren is dat uitgesloten.

De Tweede Kamer laat de Groningers nogmaals vallen als baksteen. Een andere conclu-
sie is er niet.

De Groningers zullen het opnieuw zelf moeten doen. Dus nu op naar de Raad van State 
om te voorkomen dat het daadwerkelijk die 5 jaar van 24 miljard kuub per jaar gaat 
worden. Nu kan het nog.

In Den Haag vraagt men zich nog immer af: hoe komt het toch dat de Groningers 
steeds cynischer worden over de politiek? Voor hen een vraag, voor de Groninger een 
weet!

Derwin Schorren, Voorzitter ad interim

De volgende krant verschijnt januari 2017. 

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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Van de redactie
Dit is alweer de derde uitgave van de GBB-krant. Voor u mogelijk pas de eerste 
keer, want ons verspreidingsgebied breidt zich steeds verder uit, niet gestopt door 
contouren.

Deze krant is bedoeld om u op de hoogte te brengen van de stand van zaken in het aard-
bevingsgebied vanuit de kant van de bewoners, van de gedupeerden. We proberen aan te 
geven hoe de verschillende regelingen werken, waar u terecht kunt met uw vragen, zelfs hoe 
de politiek werkt en als belangrijkste, wat u zelf kunt doen. Want u kunt zelf ook erg veel 
doen!

U kunt ook veel dingen voor u láten doen. Mede dank zij de inzet van de Groninger Bodem 
Beweging lijkt het er op, dat er (kleine) verschuivingen komen in hoe er in de rest van Neder-
land tegen de problemen van de gaswinning wordt aangekeken. Men gaat zien dat wij hier 
toch echt wel problemen hebben. Maar de debatten van de afgelopen dagen hebben het 
meer dan duidelijk gemaakt: Er is nog lang niet genoeg gedaan!! Help de GBB met verder 
actie voeren. Kom op voor de Groningers. Wordt tientjes-lid!!

Wij wensen u veel leesplezier en hopen, dat u er uw voordeel mee kunt doen.
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Bouwadvies Beumer  |  Maisveld 32, Delfzijl  |  0596 567 254  |  info@bouwadviesbeumer.com

www.bouwadviesbeumer.com

ONS ONDERZOEK NAAR DE SCHADEOORZAAK 
BESTAAT UIT EEN VOORONDERZOEK WAARBIJ 
WIJ KIJKEN NAAR ALLE AARDBEVINGEN  
DIE MOGELIJK INVLOED GEHAD KUNNEN  
HEBBEN OP UW WONING. OOK VRAGEN  
WIJ STANDAARD DE BOUWTEKENINGEN  
VAN UW WONING OP BIJ DE GEMEENTE.

Nu wij een beeld hebben van uw woning maken wij een inschatting van de 

plekken waar schade door een aardbeving zou kunnen ontstaan. In aard-

bevingschade zit namelijk altijd een patroon. Pas vanaf dit punt gaan wij 

kijken naar de schade die is opgenomen in het rapport van het Centrum 

Veilig Wonen (CVW) en vinden vaak aanvullende schade die in het pa-

troon past. Wij kijken naar de schadekenmerken, die vertellen iets over de 

krachtswerking en de ouderdom van de schade.

Wanneer er veel schade aan een onderdeel is, of het patroon in de woning 

niet duidelijk te verwoorden is, maken wij een heldere schadetekening, 

zoals de afbeelding hier links. Het is belangrijk om alle andere mogelijke 

invloeden op de schade te achterhalen, om te bepalen welke invloeden een 

rol spelen in de schade. Met enkel al deze kennis kan worden bepaald of de 

schade door de gaswinning is veroorzaakt.

Nadat wij tot een volledige bepaling van de oorzaak van de schade zijn ge-

komen, kijken we naar de beste herstelmethode. Dit kan namelijk pas nadat 

de volledige woning en de schade in kaart zijn gebracht. Bij de herstelmeth-

ode geven wij ook de hoeveelheden van dit herstel op. Aan de hand van 

deze gegevens kan een schadekostenberekening worden gemaakt.

CONTRA EXPERTISE

•   Wij komen langs wanneer u thuis bent (zolang het nog licht is);

•   Ons bezoek duurt doorgaans 2 uur, wij nemen de tijd voor u!;

•   U heeft ons mobiele telefoonnummer en kunt ons altijd bellen;

•   U krijgt een volledige schade analyse;

•   Wij beoordelen de schade vanuit een constructief oogpunt;

•   Voordat wij bij u weggaan weet u of wij vinden dat de schade het 

gevolg is van de gaswinning;

•   Het overleg met het CVW is enkel op technische gebied;

•   U ontvangt ons schaderapport binnen 14 dagen na ons 

bezoek aan u;

•   Ook bij twijfel mag u vrijblijvend contact met ons opnemen.
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NAAST DE CONTRA  
EXPERTISE KUNT U  
ONS OOK VRAGEN VOOR:
•    CONSTRUCTIE BEREKENINGEN

•    AARDBEVINGSBESTENDIGER ONTWERP 

•    BOUWBEGELEIDING 

•    BOUWTEKENINGEN EN 3D IMPRESSIES

•    VERGUNNING AANVRAGEN

•    BOUWKUNDIGE KEURINGEN

SCHADETEKENING ACHTERGEVEL TUSSENWONING
De schade (1, 2 en 3) links aan deze gevel, was in de eerste opname meegenomen. Deze schade is vol-

gens de inspecteur van het CVW niet in verband te brengen met de 95 aardbevingen die binnen een 

straal van 5 km van deze woning hebben plaatsgevonden.

 

Bij deze gevel is meer loos. De horizontale scheur die naar links loopt, loopt door bij de buren. Deze 

was geheel niet gezien. Ook rechts in de hoek boven de berging is een heel blok metselwerk ruim een 

centimeter verplaatst. Onze technische opvatting is dat deze schades direct het gevolg zijn van de aard-

bevingen. De hele achtergevel moet grondig worden aangepakt om de situatie terug te brengen naar de 

situatie zoals deze was voor het event.

mailto:info@bouwadviesbeumer.com
http://www.bouwadviesbeumer.com
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Strijd mee met de stichting ‘Recht voor Groningen’!

Recht voor Groningen 
heeft de ANBI-status

De stichting ‘Recht voor Groningen’, opge-
richt door de Groninger Bodem Beweging, 
wil juridisch de rechten en belangen van de 
burgers m.b.t. de gevolgen van de gaswin-
ning in Groningen behartigen. Het juridisch 
gevecht ten behoeve van de bewoners van 
het gaswinningsgebied moet eindelijk ge-
voerd kunnen worden! Met advocaat Spong 
zullen we de zaak desnoods voorleggen 
aan het Europese Hof voor de Rechten voor 
de Mens. Verder wil de GBB tegen de NAM 
procederen op punten in het schadeprotocol 
die niet door de beugel kunnen.

Steun het juridisch gevecht. Veel (kleine) 
giften maken veel mogelijk. Dit alles onder 
het motto: allen voor recht, recht voor allen!

 Stort je gift op NL 32 RABO 0309 0818 31 

ten name van Stichting Recht voor Gronin-
gen.

De stichting heeft per 8 maart 2016 de 
ANBI-status verworven. ANBI staat voor 
Algemeen Nut Beogende Instelling. De 
ANBI-status wordt toegekend door de Be-
lastingdienst. De ANBI-status betekent dat 
giften aan de stichting aftrekbaar zijn bij de 
aangifte inkomstenbelasting (voor particulie-
ren) en bij de aangifte vennootschapsbelas-
ting (voor bedrijven).

Samen staan we sterk

Een gedicht van Suze Sanders, door Annemarie Heite toegevoegd aan haar bijdrage aan 
de hoorzitting van de Tweede Kamer. 

Recht van verzet
Zorgvuldig stapelde ik

eeuwenlang de lagen

waaruit ik besta

ontving het breed geworpen

zaad liet ieder jaar

de vruchten gaan

nu word ik diep gekwetst en

murw gedreund mijn vel

aan flarden en mijn vlees gescheurd

stuipen trekken door mijn lijf

rondom mijn leegte groeit gestaag

een door de drift gevoed verzet

van ieder die mij zacht beroerde

en lijnen ploegde in mijn huid

verbeten wachten de verweesde schuren

tot stille kracht die in de balken dringt

transformeert en aanzwelt tot geluid

in de breuklijn van de muren wringt

mijn permanente staat van ongemak

als de toekomst in de stutten kreunt.

Suze Sanders

Groningen verliest, als 
de NAM zo blijft winnen!
We hebben als Groninger Bodem Bewe-
ging (GBB) de afgelopen jaren direct of 
indirect onze steen bijgedragen aan de 
bewustmaking van het gasdebacle hier 
in Groningen. Daarnaast zet de GBB zich 
vol in om de bewoner van Groningen 
daadwerkelijk centraal te stellen in de 
regelingen die de Nationaal Coördinator 
Groningen (NCG) wil invoeren om de ge-
volgen van de gaswinning te beperken. 

Als GBB vinden wij dat de ultieme oplossing 
van de ontstane misère in Groningen ligt bij 
de oorzaak van dit alles: gaswinning! Een 
snelle en steile afbouw van de gaswinning is 
in onze ogen het enig dat echt zal helpen!

Gesteund door duizenden leden en een 
veelvoud aan sympathisanten, zeggen wij 
tegen alle politici en iedereen die maar wil 
horen: Groningen verliest, als de NAM zo 
blijft winnen!

We zijn momenteel allemaal getuige van het 
gedrag van onze regering en de NAM/Shell. 
Wederom wordt Groningen en worden wij 
Groningers geschoffeerd door de besluiten 
uit Den Haag. De gaswinning blijft in onze 
ogen onverantwoord hoog. En de regering 
lijkt de invloed van de bevolking en de 
regionale overheden uit te schakelen door 
het winningsplan voor de komende 5 jaar zo 
goed als vast te leggen.

Is doorgaan met de gaswinning in de huidige 
hoeveelheden - waarmee willens en wetens 
grote materieel en immaterieel schade 
wordt toegebracht bij een aanzienlijk deel 
van de Groningers - normaal? De gevoelde 
gevolgen van de gaswinning gaat het norm-
besef van ons Groningers ver te buiten. Het 
is niet (!) normaal wat hier gebeurt

Als GBB zullen wij alle middelen, binnen 
de grenzen van de wet, inzetten die er 

voor gaan zorgen dat we niet steeds weer 
bevreesd, woedend of moedeloos worden 
door de gaswinning die keer op keer schade 
veroorzaakt; aan ons huis, maar ook aan 
ons welzijn. 

Wij willen, samen met al die mensen die 
hier wonen en werken in het prachtige Gro-
ningen, de rest van Nederland laten weten 
dat onze provincie veel meer is dan een win-
gewest. ‘Er gaat niets boven Groningen!’, is 
nog steeds een prachtige en krachtige leus. 
Laten we die kernspreuk met z’n allen, in 
samenhorigheid en verenigd uitdragen: ER 
GAAT NIETS BOVEN GRONINGEN… en wat 
onder Groningen ligt, moet daar blijven… 

De GBB vecht het definitieve winningsbe-
sluit van Kamp natuurlijk aan bij de Raad 
van State. Daarnaast zal de GBB advocaat 
Spong het de NAM/Shell en de overheid 
niet makkelijk maken door te stellen dat zij 
hier de mensenrechten schenden. 

De GBB schaakt op vele borden om haar 
doelstellingen voor Groningen te bereiken. 
Ook straks weer. Zo neemt de GBB deel aan 
diverse stuur- werkgroepen en commissies 
van de NCG om geen informatieachterstand 
op te lopen en om daar waar wij dat menen 
te moeten doen, niet mis te verstane 
adviezen uit te brengen. We informeren (en 
overleggen met) politici van alle niveaus en 
van alle richtingen. We hebben onze eigen 
experts die van de hoed en de rand c.q. 
van de ondergrond en bodem en van de 
bovengrond (gebouwen, constructies) weten.  
Via de media (tv, radio, kranten, Facebook, 
Twitter etc.) laten we regionaal, nationaal en 
internationaal weten wat er hier in Gronin-
gen gebeurt.  We geven gastcolleges etc.. 
en we spreken - last but not least - met veel 
gedupeerden hier in Groningen; gesprekken 
die ons kunnen ontroeren en die ons steeds 
strijdvaardiger maken. 

Koning Willem Alexander 
spreekt met bestuur Gro-
ninger Bodem Beweging
Tijdens zijn werkbezoek aan de provin-
cie Groningen op 14 september heeft 
koning Willem Alexander een onderhoud 
gehad met twee bestuursleden van de 
GBB. 

Bestuursleden Derwin Schorren en Albert 
Hebels hebben in het kerkje van Leermens, 
samen met National Coördinator Hans 
Alders en Commissaris van de Koning René 
Paas, bijna een uur gesproken met Koning 
Willem Alexander.

De koning had zich, al voor de vierde keer, 
door inwoners van het gebied en de burge-
meesters van Loppersum en Eemsmond,  
over de stand van zaken in het gaswinnings-
gebied laten informeren in het dorpshuis 
van Leermens, dat op dit moment versterkt 
wordt. Voor het eerst werd er deze keer 
ook apart overleg gevoerd met de GBB, de 
grootste beweging van gedupeerden van de 
gaswinning.

Met koning Willem Alexander werd gespro-
ken over de gevolgen van de gaswinning 
voor de regio en vooral de bewoners. De 
koning bleek goed geïnformeerd. Commis-
saris van de Koning René Paas fungeerde 
als gespreksleider en gaf de meeste vragen 
aan. De GBB-bestuursleden hebben met 
name hun zorg uitgesproken over de (te) 
grote invloed van het bedrijfsleven. Deze 
invloed belemmert in de ogen van de 
GBB het democratisch functioneren in het 
gaswinningsgebied, met veel leed voor de 
bewoners tot gevolg. Vanuit de GBB is ver-
der duidelijk aangegeven, wat met name de 
knelpunten in het huidige beleid zijn.

NB. Binnenkort vindt ook nog een gesprek 
plaats tussen de Commissaris van de Ko-
ning en het bestuur van de GBB.

Wij gaan door!  
Doe mee!
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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?

Dorfstrasse 18 - 26899 Rhede-Brual - info@holthaus-kozijnen.nl

KUNSTSTOFKOZIJNEN
Bel direct: 
06-46315622
Interessante mogelijkheden voor verenigingen 
van huiseigenaren!

WWW.DUITSE-KOZIJNEN.NL

Raamdesign

Dé leverancier van 
Italiaanse topkwaliteit 
pelletkachels van de 
merken: MCZ, Edilkamin, 
Dielle, Cadel, Red, 
Quadra Fire, Rika en 
Karmek One

Pelletkachel LagelandLagelandPelletkachel

Verkoop, installatie en  onderhoud
Voor aanbiedingen zie onze site: www.pelletkachellageland.nl

Hoofdweg 87, 9621 AD  Slochteren | Telefoon: 06-38 20 74 70

Dealer van de betere pelletkachel
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GBB in actie!
Het was de week van de acties, tussen 
5 en 9 september: Urgenda en Milieu- 
defensie eisten met een fietstocht 
vanuit Den Haag de aandacht op voor 
versnelde energietransitie. De Coalitie 
Gasverzet (een samenwerkingsverband 
van diverse organisatie, waaronder  
Milieudefensie) luidde samen met de 
Groninger Bodem Beweging de noodklok 
in vele Groninger dorpen, tijdens een 
vierdaagse fietstocht. 

Uiteindelijk kwam alles vrijdag 9 september 
samen op de Grote Markt en luidden de 
kerk-/torenklokken om 21 uur in alle  
Groninger dorpen tegelijk. Intussen hing 
Greenpeace boven de Eemshaven om de  
kolen te weren. En op donderdag 8 sep-
tember bezette de GBB ook nog eens het 
CVW-gebouw, waarover directeur Hut na 

afloop in het Dagblad verklaarde: “Onze 
medewerkers doen hun best.” En eerlijk 
gezegd: daar twijfelen wij niet aan. Maar hij 
zei ook: “Wij kunnen er ook niks aan doen.” 

En daar ging het ons nou juist om: het 
CVW kan er wel wat aan doen! Het CVW 
kan weigeren nog langer te werken volgens 
NAM-protocollen waarin schade nog steeds 
direct wordt gerelateerd aan een aardbeving 
in plaats van aan de gaswinning. De gaswin-
ning, bodemdaling, veranderende waterhuis-
houding en aardbevingen zijn samen een 
sluipmoordenaar gebleken, die jarenlang 
niet is onderkend of verzwegen. Bij herstel, 
veiligheid en versteviging moet wat ons be-
treft de NAM er helemaal tussenuit. De GBB 
hoopt dat de Tweede Kamer Hans Alders in 
staat stelt snel in te grijpen. Weg met die 
taxateurs die alleen maar dansen naar de 
pijpen van de veroorzaker van de schade. 

En de NAM maar zeggen: “Wij willen meer 
op afstand, maar geven geen blanco che-
que.” 
Nog eenmaal op een rijtje waar de GBB voor 
staat:
• Een schadeprotocol dat niet door NAM 

wordt gedicteerd
• Een einde aan de zee van C-schades
• Omkering van bewijslast voor heel de 

provincie
• CVW onder aansturing van NCG Alders
• Openbaarheid van het verdienmodel 

van CVW
• Stop de minimalisering van het aantal 

te verstevigen woningen
• Geen eigen bijdrage bij versteviging

Daar zijn natuurlijk nog heel wat onderwer-
pen aan toe te voegen die van evenveel 
belang zijn. We noemen het behoud van 
cultureel erfgoed, het terugdringen van de 
aardgaswinning en van het gebruik van 
fossiele brandstoffen, het stoppen met dat 
leger aan uurtje-factuurtje mensen die meer 
geld opslokken dan het hele schadeherstel 
en de veiligheids- en verstevigingsoperatie. 
De GBB blijft op alle fronten doorgaan om-
dat Groningen en de Groningers alle schade 
vergoed moeten krijgen en niet aan het 
lijntje mogen worden gehouden in eindeloze 
procedures.

Intussen hield de Tweede Kamer don-
derdags een bij tijd en wijle emotionele 

hoorzitting waarin Shell en Exxon voor de 
bühne krokodillentranen huilden, “mea 
culpa maxima” riepen en vervolgens bleven 
stellen: “Veiligheid staat bij ons altijd hoog 
in het vaandel.” En: “Alle gas moet er uit, wij 
bemoeien ons niet met de schade. Dat doet 
de NAM.” We zijn er dus nog niet! Daarom 
lieten actievoerders zaterdag 24 september 
in Assen voor alle duidelijkheid ook nog 
maar eens het hoofdkwartier van de NAM 
beven. Geen scheuren, geen gewonden, 
geen doden, zoals volgens diverse geleer-
den (gebaseerd op cijfers van KNMI, NAM 
en eigen onderzoek) te verwachten zijn bij 
een beving van 5 op de schaal van Richter.

Op pagina 9 leest u over de pleidooien die 
Annemarie Heite, Sybrand Nijboer, Albert 
Rodenboog, Derwin Schorren en Manuel Sin-
tubin hielden in de Tweede Kamer. 

Geloof en hoop
“Ik geloofde dat ik hier een eigen 
muziektheater zou kunnen opbouwen, 
maar de hoop daarop heb ik al drie jaar 
geleden opgegeven.”

Pieter Stapel kocht een oud kerkje in 
Woldendorp. Zijn gebouw had schade na 
de beving van Huizinge, waarna dat kerkje 
langzaam uit elkaar begon te vallen. De 
eerstelijns expert van de NAM constateer-
de €24.000,- schade, de contra expert 
€400.000,-. Daar kwamen NAM, de con-
traexpert en de heer Stapel dus niet uit. En  
later kon het geen schade door gaswinning 
meer zijn, omdat Woldendorp buiten de 
contourlijnen viel. Pieter, medeoprichter van 
“Waakzaam Woldendorp”,  dat strijdt voor 
de belangen van Woldendorpers met scha-
de, belandde uiteindelijk bij de commissie 
Bijzondere Situaties, oftewel de schrijnende 
gevallen.

“Je bent een schrijnend geval, fysiek, psy-
chisch en financieel zit je aan de grond en 
dan vertellen ze je doodleuk, dat er een jaar 
wachttijd is. Je gaat er aan kapot, je hebt 
geen perspectief meer, het is zo uitzicht-
loos. Je bent er zó klaar mee!”

Zijn geval is ook nog aangemeld bij de 
NCG. Maar die zou weer helemaal opnieuw 
beginnen. Zijn gezondheid was belangrijker 
en  Pieter Stapel heeft uiteindelijk de uitslag 
van de arbiter aanvaard. De NAM moet op 
bevel van de arbiter zijn pand opkopen en 
de zaak is daarmee klaar voor hem.

“De uiteindelijke taxatiewaarde voor mijn 
kerk is een schande. Maar ik heb voor 
mezelf gekozen. Ik heb een klein huisje 
in Spijk gekocht en ik heb weer zin in het 
leven. Het is een enorme opluchting, dat dit 
is afgesloten.”

Zijn nieuwe huis heeft wat scheurtjes door 
aardbevingen. Maar Pieter weet nu de weg. 
“Ik ga de schade wel melden. Maar nu 
komt er een taxateur, aan wie ík de eisen 
ga stellen!” Pieter Stapel gelooft er weer in. 
Zijn droom van het muziektheater is uiteen-
gespat. Nu heeft hij een andere droom: dat 
de burgers in het aardbevingsgebied direct 
bij de gaswinning worden betrokken. Hij blijft 
doorgaan.

CVW-directeur Hut en woordvoerder Van der 

Leur blijven verbijsterd achter nadat de  

bezetters het gebouw hebben verlaten.

Burgemeester Rodenboog praat met Pieter 

Douma van de Coalitie Gasverzet bij de aan-

komst op 7 september in Loppersum. Een 

dag later bepleitte Rodenboog de regiozaak 

in de Tweede Kamer (zie pagina 25).

Russisch Roulette
In de film “The Deerhunter” zitten enkele angstaanjagende scènes, waarin mensen 
Russisch Roulette spelen. Al dan niet gedwongen zetten de deelnemers een grote 
revolver tegen de slaap en halen de trekker over. De revolver heeft zes kamers waarvan 
één met kogel. Je hebt een kans van één op zes om te sterven. Het is bloedstollend, 
omstanders krijsen, de deelnemers zweten, doodsbang. Omstanders gokken op dood 
en leven, graaien hun bundels met winst binnen. De geleerden zijn het over veel dingen 
oneens, maar over de kans op een grote aardbeving van 4 (of meer) op de schaal 
van Richter zijn ze het wel eens: die is 20%. Geschat dodenaantal: 118 mensen. Bij 
Russisch Roulette heb je een kans van één op zes en u kent vast geen enkele Russisch 
Roulette-speler. Voor een grote aardbeving heb je een kans van één op vijf en u ziet de 
deelnemers overal om u heen. Bezorgd, bang, het zweet soms op de kop, vierduizend 
mensen met psychische problemen, in een enkel geval dodelijke stress. Groningen 
wordt weer naar de speeltafel gesleept. De organisatoren, zich welbewust van hun gok 
met mensenlevens, graaien grijnzend hun grote winsten binnen. Oh ja, sorry!
(redactie)
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Wij bekijken uw schade opnieuw, 
denken mee en zorgen voor een 

degelijke afhandeling.  

ProContrast B.V. - Bedumerweg 2A, 9959PG Onderdendam - 
050-7210871 - info@procontrast.nl - WWW.PROCONTRAST.NL

CONTRA-EXPERTISE CVW?  
WE HELPEN U GRAAG!

AARDBEVINGSSCHADE SPECIALIST !

www.klussenbedrij� 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?

OOK VOOR AARDBEVINGSSCHADE  

V.Z.N. Voegwerken
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	 info@vzn-voegwerken.nl
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Professor Sintubin in Tweede Kamer:

“Houding van de  
NAM is pervers”
Donderdag 8 september hield de Tweede Kamercommissie voor Economische 
Zaken een hoorzitting. Dat was ter voorbereiding op het ‘gasdebat’ dat die week 
erna werd gehouden met minister Kamp over het Gasbesluit dat hij voor 1 oktober 
2016 zou nemen. Tijdens die hoorzitting kwamen diverse betrokkenen uitgebreid 
aan bod. Onder hen de hoogleraar Manuel Sintubin, de zwaar getroffen bewoners Sy-
brand Nijboer en Annemarie Heite, burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum 
en Derwin Schorren, die als interim-voorzitter sprak namens de Groninger Bodem 
Beweging. Op deze pagina een korte impressie van hun bijdragen. De Leuvense 
hoogleraar Manuel Sintubin wond er geen doekjes om: “De houding van de NAM is 
pervers.” Op deze pagina een uittreksel van enkele pleidooien.

Het gasgebouw deugt niet

Derwin Schorren vergeleek de Groningers met de 
wokkels die gebruikt worden om de scheuren in mu-
ren kosmetisch te verhullen. “Het hele ‘gasgebouw’ 
deugt niet. En Groningers zijn tot nu toe de wokkels 
om dat gebouw overeind te houden. Doordat de 
staat als opdrachtgever en de NAM als verantwoor-
delijke zo nauw zijn betrokken bij de schade die door 
gaswinning wordt veroorzaakt, lijkt het erop dat de 
slager z’n eigen vlees keurt”, betoogde de voorzitter 
van de GBB. 
“EZ en NAM moeten zich niet langer met de schade 

bemoeien. Dat moet door onafhankelijke deskundigen gebeuren onder aansturing van 
een onafhankelijke NCG met een onafhankelijk CVW. Zowel de NAM als het ministerie 
hebben nu lang genoeg laten zien het vertrouwen van de Groningers niet te kunnen 
herstellen.”

Daarnaast bracht hij uiteraard in dat wat de GBB betreft de gaswinning de komende ja-
ren verder moet worden teruggedrongen en dat de minister zijn gasbesluit voor hooguit 
1 jaar mag laten gelden, in plaats van de voorgestelde periode van 5 jaren. Hij pleitte 
er bij de Kamerleden voor om Nederland te verlossen van twee verslavingen: die aan 
aardgas en die aan extreme aandeelhouderswinsten.

Mijn vrouw woont nu gescheiden

Het verhaal van Sijbrand Nijhoff is bekend. De “paardenman uit ’t Zandt” zoals hij wel wordt genoemd, onderstreepte op zijn eigen wijze 
de woorden van andere sprekers. Hij deed dat in een emotionele redevoering voor een doodstille commissie Economische Zaken. On-
bewogen, maar innerlijk tot het uiterste getergd. Soms keek hij NAM-directeur Schotman (op de publieke tribune) recht in de ogen. “De 
schadeafwikkeling moet anders. U en de overheid zijn daar verantwoordelijk voor", sprak Nijhoff in alle duidelijkheid. Het verbaast hem 
niet dat de overheid in Groningen zo onbetrouwbaar overkomt. Zijn gloedvolle en sprankelende betoog doorspekte hij met de belangrijk-
ste eigen ervaring: “Dit is het verhuisbericht van mijn vrouw. Dat stuurde ze vanaf haar nieuwe adres. Ze wil voor geen goud meer in de 
boerderij wonen.’ De volledige Kamercommissie was er stil van en menig huiskamer viel die dag stil als zijn betoog weer eens in beeld 
kwam. Hij is ervan overtuigd: taxateurs en advocaten hebben alleen maar de opdracht om de uitbetaling van schade te beperken en 
het gros van de mensen zo lang mogelijk tevreden te houden. Wie de documentaire over Nijhoff heeft gezien, kan niet snel een andere 
conclusie trekken (http://brandpunt.kro-ncrv.nl/brandpunt/vechten-tegen-het-systeem-van-de-nam/). Zeker als je weet dat in de om-
geving van Nijhoff enkele grote boerderijen wel zijn opgeknapt en/of vervangen. 76 jaar is hij inmiddels, maar nog even strijdbaar als 
altijd. Het wordt tijd dat iemand (de NCG?) een einde aan dit soort drama’s maakt. Want Nijhoff spreekt helaas niet alleen voor zichzelf! 
Nog steeds staan velen in onze provincie er net zo voor. 

Paard van Troje

De Belgische hoogleraar geodynamics aan de 
KU van Leuven, prof. Manuel Sintubin vergeleek 
het uitgebreide verstevigingsprogramma en het 
nieuwbouwprogramma met het bekende Paard 
van Troje. Professor Sintubin, algemeen erkend 
als deskundige op het terrein van de werking 
van de ondergrond, hield al diverse lezingen in 
Groningen en verzorgde internationaal vele publi-
caties over het thema.

“Groningers, laat u niet verblinden. Weest alert 
en blijft hameren op het terugdringen van de 
seismische dreiging en het versterken van de vei-
ligheidsbeleving. Dat kan alleen maar door gas-
winning die gereguleerd wordt door een strikt en 
bindend – maatschappelijk gedragen – meet- en 
regelprotocol, in volledig beheer bij het SODM,” 

besloot hij zijn toespraak voor de Kamerleden. Eerder in zijn betoog gaf hij al aan dat 
NAM ‘normale’ schade ten gevolge van gaswinning als een breed maatschappelijk 
gedragen fenomeen ziet. “Als verstevigingsprogramma’s en schadeherstel het gewenste 
effect op de veiligheid hebben, dan kan worden overwogen de gasproductie weer op te 
voeren,” is volgens Sintubin de gedachte binnen de NAM. 

Hij noemde de zienswijze van de NAM “pervers” omdat die alleen maar zou uitgaan van 
leveringszekerheid en niet van de veiligheid. 

“Alles wordt ingezet om de risico’s terug te dringen door te investeren in aardbevingsbe-
stendigheid in plaats van in het terugdringen van de dreiging van aardbevingen.

(…..) Zo wordt de massale investering in weinig doordachte versterking en aardbevings-
bestendige nieuwbouw eerder een vloek dan een zegen voor Groningen.”

Volgens de deskundige kan “enkel het terugdringen van de seismische dreiging” een 
goede leidraad zijn voor een optimaal winningsplan en niet leveringszekerheid gekop-
peld aan versterkingsprogramma’s. “Die moeten ook worden uitgevoerd, maar naast 
het terugdringen van het aantal en de zwaarte van de bevingen.” 

Hoeveel dodelijke slachtoffers zijn acceptabel?

Annemarie Heite wond er in de discussieronde weer geen doekjes om. Recht op de 
man en vrouw af vroeg zij de Kamerleden: “Hoeveel dodelijke slachtoffers vindt u 
acceptabel?”

“Vindt u het normaal dat de gebouwen in Groningen (woningen én cultureel erfgoed) op 
zo’n grote schaal keer op keer onherstelbaar worden beschadigd door de gaswinning?”
“Hoeveel geld is er inmiddels betaald aan alle gevolgen van de aardgaswinning en 
hoeveel is daarvan bij de Groningers terecht gekomen?”

Berekend is ook dat bij een beving van 5.0 – die door wetenschappers niet wordt uitge-
sloten – 118 doden zullen vallen. De hele verstevigingsoperatie is er op gericht dat bij 
een dergelijke beving het aantal dodelijke slachtoffers wordt gereduceerd.

“Los van wat schoorstenen, zijn er tot nu toe nog nauwelijks huizen versterkt. En we 
hebben dus nog maar vijf jaar voordat de bevingen in alle hevigheid zullen toenemen,” 
aldus Annemarie Heite. 

“Wat is uw uitgangspunt bij het beoordelen van Kamps beleid?” vroeg zij de Kamerle-
den: Is dat leveringszekerheid, de staatskas (90% van de opbrengst gaat naar het rijk, 
samen tot nu toe 281 miljard euro) of is het de veiligheid van de Groningers?”

foto Anton van der Salm, Milieudefensie

http://brandpunt.kro-ncrv.nl/brandpunt/vechten-tegen-het-systeem-van-de-nam/
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Calculatie
ondersteuning 
aannemers

Bouwkosten
adviezen

Contra-expertise 
aardbevings
schade

Bouw
begeleiding

| buro de rooy | Industrieweg 4a, 9919 JE Loppersum |

| 06 22 57 5074 | info@buroderooy.nl | www.buroderooy.nl |

De woning van uw dromen
Wanneer u een eigen woning laat bouwen wilt u dat deze tot in de details is afgestemd op uw 

gezinssituatie. Dijksterhuis begint graag samen met u aan het realiseren van uw woondroom. Wij 
beschikken overn een eigen tekenaar. Dat is slim want zo is er direct contact tussen u, de ontwerper 
en andere deskundigen. Zo komen we samen tot het ontwerp van uw droomhuis. Uiteraard gaan 
we tijdens dit traject steeds uit van uw budget en uw wensen. Het bowuewn van een eigen huis is 

een kostbare zaak waar nogal eens onverwachte kosten bij komen. U krijgt van ons vooraf, 
vrijblijvend een exacte offerte. Bouwen met Dijksterhuis is bouwen met zekerheid.

Maarweg 26
9981 KZ Uithuizen
Tel:  0595 - 432491
Fax: 0595 - 433291
Mob: 06-20182074
E-mail: info@dijksterhuis-bouw.nl

Gespecialiseerd in bevingsbestendig 
bouwen, versterken en herstellen!
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Grode gruine  
vegen vaarf
Grode gruine vegen vaarf

Striek ik op de planken

Het dat nog wel zin?

Boudel stört mit n dikke beven toch in.

Aal striekend denk ik

Der komt nog hail wat op ons òf

n lichtgewicht schösstain mit dubbelwandege piep

t dichten van de scheuren

t verstaarken van ons hoes

Binnen wie nog wel boas over ons aigen thoes?

t Gerommel rondom t Zaandt

Is al n beste zet leden

Wanneer zel grond bie ons weer goan beven?

Volgens de geleerden duurt dat nait meer slim laank

Toch blief ik mor vaarven, plaank veur plaank

t Hoes schiert ter wel van op

Mor toch schut mie regelmoateg deur de kop

Wanneer kinnen we hier weer echt vaileg wonen en leven?

Zunder aal te denken, wanneer komt dij haile dikke beven?

Jolanda Jager- Smit, ’t Zandt
Medewerkster “Stut en Steun”

Kabinet (VVD en PvdA) blokkeert Raad van State voor 5 jaar

Minister Kamp haalt zijn gram?
 
Minister Kamp is de absolute winnaar 
van het gasdebat van 14 september 
2016. Zijn plan om minimaal 24 miljard 
kuub gas per jaar te winnen, en dat 
gedurende 5 jaar, blijft volledig overeind. 
Regeren over het politieke graf heen. 
Een volgend kabinet wordt buiten spel 
gezet, evenals de regio!

De Raad van State heeft in 2015 het kabi-
netsbesluit vernietigd om 33 miljard m3 gas 
per jaar te winnen. De gaswinning moest 
vanwege de veiligheid van de Groningers 
terug naar 27 miljard kuub. 

Zonder de leveringszekerheid in gevaar te 
brengen kon dit volgens de Raad van State 
toen zorgvuldig gebeuren. Eerder was dat 
jaar in de Tweede Kamer uitvoerig door 
Kamp beargumenteerd dat vanwege leve-
ringszekerheid er beslist 33 miljard m3 gas 
gewonnen moest worden. De Tweede Kamer 
volgde hem toen ook. Maar onze hoogste 
bestuurlijke Rechter oordeelde later anders. 
Niet fijn voor het ministerie van EZ en ook 
niet fijn voor minister Kamp. Een politieke 
blamage.

Ook nu volgt de meerderheid van de Tweede 
Kamer de minister. Ook nu weer was er 

steeds de ‘leveringszekerheid’ ter bestrij-
ding van het verlagen van de gaswinning 
naar een veiliger niveau. Merkwaardig, dat 
jarenlang de leveringszekerheid steeds als 
een argument naar voren wordt gebracht 
om iets niet te kunnen en willen. Terwijl het 
later wel blijkt te kunnen. Ook nu weer. 
Dus niet naar 21 miljard m3, het niveau 
waarop volgens het Staatstoezicht op de 
Mijnen daadwerkelijk veiliger gaat worden. 
We gaan naar 24 miljard gedurende 5 jaar 
en elk jaar mag de Tweede Kamer er iets 
over zeggen of het lager zou moeten vanwe-
ge de veiligheid. Op basis van een politieke 
afweging? Natuurlijk niet. Het gaat immers 
om de veiligheid van de Groningers en niet 
om zoveel mogelijk gas te winnen, is het 
formele verhaal.

Maar is het politieke debat in de Tweede 
Kamer daarvoor wel een goed instrument?
Zeer zeker niet. De eerdere uitspraak van de 
Raad van State om de gaswinning, vanwe-
ge de veiligheid wel met 6 miljard kuub te 
verlagen, is daarvoor het ondersteunende 
bewijs. De burgers en regionale overheden 
kunnen de komende vijf jaar van dit ‘’recht” 
dus geen gebruik van maken. Stabiele 
inkomsten voor Shell/Exxon en de overheid 
zijn wel voor 5 jaar gegarandeerd. En haalt 

minister Kamp daarmee zijn gram? Het lijkt 
erop.

De Groninger Bodem Beweging, die de afge-
lopen jaren het nationale- en internationale 
bewustzijn over het Groninger gasdebacle 
heeft neergezet en versterkt, gaat vanwe-
ge dit onacceptabele gaswinningsbesluit, 
geldend voor de komende 5 jaar, zeker naar 

de Raad van State. Immers een juridisch-, 
en niet een politiek oordeel, is noodzakelijk 
over het al dan niet toereikend beschermen 
van onze veiligheid! Hierbij kunnen we he-
laas niet op de landelijke politiek vertrou-
wen. Wel op Milieudefensie, de Gascoalitie 
en de vele leden die de Groninger Bodem 
Beweging steunen in deze strijd.

Meld uw ervaringen met schade- 
afhandeling door CVW

Herhaalde oproep om deel te nemen 
aan de Enquête Groot Onderzoek naar 
de kwaliteit van experts en contra-ex-
perts en de kwaliteit van de schadeaf-
handeling. 

De Groninger Bodem Beweging wil graag 
inventariseren wat uw ervaringen zijn met 
de NAM en/of CVW bij de schadeafhan-
deling. Om een beeld te krijgen van de 
gemelde schade en met name de inzet 
van de expert en de contra-expert en het 
verloop van de procedure, houdt de GBB 
een enquête over de ervaringen van de 
Groningers. 

De enquête kan anoniem ingevuld wor-
den. De enquête kost u hooguit 5 minu-

ten bij een eenvoudige schade – maar bij 
gecompliceerde schades bent u – net als 
in de echte procedures!!! – veel meer tijd 
kwijt dan u lief is. 

Ga er dan even voor zitten! Wij stellen 
invulling erg op prijs. Het helpt ons een 
goed totaalbeeld te krijgen. 

Ga hier naar de enquête: 
https://goo.gl/7OyL6N 

Wilt u meer kwijt dan de ruimte die de en-
quête u biedt, stuur dan een e-mail naar: 
contact@groninger-bodembeweging.nl.

mailto:contact@groninger-bodembeweging.nl
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De techniek waarmee de warmte van de 
bodem wordt gebruikt om gebouwen en 
tapwater te verwarmen, bestaat al lang. 
Toch is nog lang niet iedereen zich ervan 
bewust dat het een uitermate geschikt alter-
natief is voor bijvoorbeeld gasverwarming. 
Sander Swierenga wijst op Meerstad, de 
wijk die aan de rand van de stad Groningen 
verrijst. ‘Dat wordt een gasloze wijk. Wij zijn 
daar bezig met het aanleggen van aard-
warmtesystemen.’ AE Systems beschikt 
over een modern machinepark waarmee tot 
200 meter diepte in de bodem kan worden 
geboord. Waar voor een nieuwbouwhuis 
vaak kan worden volstaan met twee of drie 

boringen moeten voor het verpleeghuis Old 
Wolde in Winschoten 100 boringen worden 
verricht. Geen enkel punt voor AE Systems 
dat werkt volgens de nieuwste richtlijnen en 
uiteraard beschikt over de vereiste certifica-
ten. De oplevering, na bronboring en plaat-
sing van de warmtepomp, geschiedt met 
onder andere een revisietekening en een 
afpersrapport. 

Swierenga kijkt enigszins jaloers naar buur-
land Duitsland waar de overheid de aard-
warmtetechniek stimuleert middels hogere 
subsidies. Maar ook in Nederland kan sub-
sidie worden verkregen waardoor het voor 

particulieren en de zakelijke markt aantrek-
kelijker wordt voor deze duurzame energie-
voorziening te kiezen. ‘Luchtwarmte is ook 
een optie maar het rendement van aard-
warmte is hoger omdat de bodemtempera-
tuur constanter is, zo tussen de vijf en tien 
graden. Ik sta hier zelf daarom veel meer 
achter’, aldus Swierenga. Hij hoopt dat ar-
chitecten, projectbureaus, makelaars en in-
stallatiebedrijven klanten al vroeg in het 
proces op de mogelijkheid van aardwarmte 
zullen wijzen. ‘Het is beslist niet elitair, men-
sen moeten het alleen wel kennen. Zeker als 
je een huis nieuw laat bouwen en er geld is 
voor deze investering ben je gek als je het 

niet doet. In combinatie met zonnepanelen 
op het dak heb je dan een 
energieneutraal huis.’

Het mag duidelijk zijn dat de overal aanwe-
zige aardwarmte een verantwoorde keuze is 
in een tijd waarin zaken als zuinig met ener-
gie omgaan en werken aan een schoner kli-
maat belangrijk zijn. Kiezen voor duurzame 
koeling en natuurlijke verwarming vergt een 
investering maar die wordt uiteindelijk terug-
verdiend. ‘Wij zorgen dat het gehele sys-
teem goed is afgesteld. Zo creëren we een 
efficiënte en onuitputtelijke energiebron.’ 

www.aesystems.nl

Wie investeert in een duurzame en milieubewuste manier van verwarmen en koelen van een huis, bedrijfspand of ander ge-
bouw, is ook nog eens kostenbesparend bezig. Het Groningse bedrijf Aqua Energy Systems is al jaren gespecialiseerd in het 
aanleggen van een kwalitatief hoogstaand systeem dat gebruikmaakt van aardwarmte. ‘Het is de oplossing voor de toe-
komst’, stelt mede-eigenaar Sander Swierenga.

AE Systems:
aardwarmte 

heeft de toekomst

TEKST: PETER VAN DER HEIDE

• Voegenrenovatie • Impregneren

• Gevel- en dakreiniging • Graffi  ty verwijdering

• Vochtstralen • Herstel Aardbevingsschade

ADV MOED Eemsdelta 2013  28-03-2013  09:48  Pagina 1
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Bestaat toeval in het 
gaswinningsdossier? 
Van die onderwerpen die niets met elkaar te maken hebben. Of toch wel? 

Minister Kamp laat een persbericht uitgaan waarin wordt vermeld dat de gaswinning 
wordt verlaagd naar 24 miljard m3 per jaar. De pers neemt dit over en heel Nederland 
neemt kennis van deze komende vermindering van de gaswinning. Maar in zijn perscon-
ferentie vertelt hij, dat het minimaal 24 miljard m3 per jaar zal zijn en dat in de helft 
van het aantal jaren dit waarschijnlijk verhoogd kan worden tot mogelijk maximaal 30 
miljard m3. Het kan in werkelijkheid dus toch gewoon rond de 27 miljard m3 uitkomen. 
Shell lobbyt in Den Haag en dreigt om geen geld meer beschikbaar te stellen om de 
schades en/of versteviging te betalen wanneer de gaswinning zover naar beneden gaat 
dat Shell de winst te laag vindt. 

* De verlaging van de gaswinning leidt aantoonbaar tot minder aardbevingen en die be-
vingen zijn ook minder hevig, aldus het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Het SodM 
komt primair uit op een winningsniveau 21 miljard m3. De minister mocht 27 miljard 
m3 winnen. Uiteindelijk komt het SodM nu met een advies om maximaal 24 miljard 
kuub gas te winnen. * 
In januari 2013 is het veilige niveau van gaswinning door het SodM op 12 miljard m3 
bepaald. Het SodM, onder leiding van een nieuwe leidinggevende die 30 jaar bij Shell 
werkte, publiceert niet over de veiligheidseffecten van een verlaging naar 12 miljard 
m3. Maar verdubbelt het niveau waarop ‘veilig’ gas gewonnen kan worden gewoon naar 
24 miljard m3 zonder enige inzichtelijke wetenschappelijke onderbouwing. 

* Het SodM komt met het idee om 
‘vlak’ gas te gaan winnen d.w.z. elke 
maand hetzelfde volume. Gas Transport 
Services berekent dat ‘vlak’ gas het 
nodig maakt om tussen de 2 – 4 miljard 
kuub extra gas te winnen. Waarom er 
niet minder gas gewonnen moet of 
kan worden om op een vlak niveau van 
gaswinning te komen, staat nergens. 
Verlaging van de gaswinning leidt aan-
toonbaar tot minder aardbevingen, maar 
om heel misschien veiliger (‘vlak’) gas 
te kunnen winnen moet de gaswinning 
eerst verhoogd worden. Hoe het risico 
van deze verhoging zich verhoudt tot de 
veronderstelde veiligheidswinst door 
‘vlak’ gas te gaan winnen, wordt niet 
beschreven. 

* De arbeidsintensieve- en dus kostba-
re verstevigingsoperatie komt maar niet 
op gang. Een hele bureaucratie wordt 
opgetuigd, maar er gebeurt weinig tot 
niets. Er verschijnen berichten, dat het 
aantal te verstevigen huizen van vele 
tienduizenden vergaand naar beneden 
kan worden bijgesteld. Uiteindelijk 
naar slechts enkele honderden volgens 
de NAM. Op 30 juni 2016 kwam het 
KNMI met weer een nieuwe seismische 
hazardkaart (pga’s). De verwachte 
piekgrondversnelling in Loppersum zal, 
naar KNMI nu denkt, 40% lager zijn. Het 
aantal huizen dat gesloopt is als gevolg 
van mijnbouwschade, stijgt nog steeds. 
Er staan nog huizen op de nominatie 
om gesloopt te worden.

* Er is sprake is van een krimpend contourengebied. Buiten die kleiner wordende cirkel 
wordt de aardbevingsschade niet eens meer getaxeerd. Er zijn vele honderden scha-
demeldingen buiten deze krimpende contouren. En binnen deze door de NAM eenzijdig 
bepaalde contouren regent het overigens C-schades (volgens de gegevens van het Cen-
trum Veilig Wonen). En de Tweede Kamer wil omkering van de bewijslast voor mijnbouw-
schade in het Groningenveld. En minister Kamp wil slechts omkering van de bewijslast 
in het kerngebied rondom Loppersum. Alleen rondom Loppersum, waar de gaswinning 
na een uitspraak van de rechter gestopt is en waar dat heeft geleid tot een sterke afna-
me van het aantal bevingen en van  de kracht van de bevingen. Aardbevingen doen zich 
nu echter steeds meer buiten het kerngebied voor. 

* Het SodM vindt dat “regelmatig veiligheid wordt verbonden aan veiligheidsbeleving”, 
en concludeert vervolgens zonder een geldige onderbouwing dat 24 miljard m3 gas 
winnen wel veilig is i.p.v. 12 miljard m3. Bij risicoberekeningen wordt veiligheid geredu-
ceerd tot ‘levend je huis uit kunnen komen’. In risicoberekeningen wordt tot nu toe de 
kans op schades niet meegenomen als een risico. Wetenschappelijk onderzoek toont 
aan dat in het aardbevingsgebied meer dan tienduizend mensen zich onveilig voelen 
en dat duizenden mensen psychische klachten hebben als gevolg van de aardbevingen 
en de dreiging ervan. Huiseigenaren met meerdere schades hebben aantoonbaar meer 
klachten dan degenen met een enkele schade.

Al deze onderwerpen hebben niets met  
elkaar te maken. Toeval bestaat immers  
niet in het gaswinningsdossier?

Status van het  
Schadeprotocol 
Professor mr. dr. Herman Bröring  
(RuG) gaf onlangs in Hotel Spoorzicht 
in Loppersum uitleg over de juridische 
situatie waarin Groningers verzeild  
zijn geraakt. Ruim 140 leden van de  
Groninger Bodem Beweging woonden 
deze bijeenkomst bij. 

Een gedenkwaardige uitspraak van de 
professor: “de bewoner en de NAM zijn juri-
disch volstrekt gelijkwaardig”. Dat geeft de 
burger moed! Nu de praktijk nog... Ook ging 
hij in op de positie van de NCG. Wat is dit 
voor een figuur? We weten wel hoe hij eruit 
ziet. Maar verder is het vaag. Zeker waar 
het zijn bevoegdheden betreft. 

“Zodra dat het geval is begint de overheid 
over “governance” te praten. Een veeg te-
ken. Een ding is zeker: hij is een ambtenaar 
van het ministerie van Economische Zaken. 
Hij ressorteert dus onder minister Henk 
Kamp.” 

De hoogleraar is overigens niet direct 
positief gestemd over de omkering van de 
bewijslast en de betekenis daarvan voor de 
schadeafhandeling “Ik moet nog zien dat 
het over een of twee jaar beter gaat dan de 
treurnis van nu.” De volledige presentatie 
van professor Herman Bröring staat op de 
website van de Groninger Bodem Beweging.

http://www.groninger-bodem-beweging.
nl/744-prof-broering-over-de-status-van-het-
schadeprotocol

Onduidelijkheid maakt 
mensen rechteloos

Professor Herman Bröring, hoogleraar 
aan de RuG, laat in een prachtige sheet 
zien hoe de NCG als een spin gevangen 
zit in een web van haast onmogelijke 
afspraken. Die afspraken zijn enerzijds 
gebaseerd op bestuursrecht, anderzijds 
op civielrecht. En de GBB heeft er zelfs 
voor gekozen de NAM te laten vervolgen 
op basis van het strafrecht.

In ieder geval gaf prof. Bröring in zijn lezing 
op 13 oktober 2016 al aan dat een wir war 
van regels, instellingen en functionarissen 

de hele zaak rond de afhandeling van de 
gaswinningsschade geen goed doen. De 
hamvraag voor burgers is: “Waar haal ik 
mijn recht?”, om maar even in zijn categorie 
te blijven. 

Het gevolg is dat mensen verzeild raken 
in vele procedures, van het kastje naar de 
muur worden gestuurd en niet weten wat 
hun rechten zijn. En dus eigenlijk rechteloos 
worden, ondanks alle goede bedoelingen 
met NCG, Arbiters, Raadslieden, Loketten, 
en wat dies meer zij. En wie zijn recht in 
laatste instantie wil halen kan naar de 
civielrechter. 

Ten koste van dikwijls hoge advocaatkosten 
en jarenlange procedures over dikke stapels 
papieren rapporten! 

Zou de NCG een eind maken aan die rechte-

loosheid?

  
             Overheid 
                             EZ, SodM, Tcbb 

vergunning (concessie) 
instemmingsbesluit 
gaswinning 

instemmingsbesluit 
gaswinning 
-  onr: schadeverg 
-  recht: nadeelcomp 
coulancecompensatie 
onrechtmatig toezicht 
WTS 

onrechtmatige daad, bw 
burgerlijke rechter 

NCG 
Onafh raadsman 
Best. Stuurgroep 

Maatsch Stuurgroep 
Gasberaad, GBB 

Burgers 

Bestuursrechter 
RvS 

Bestuursrechter 
RvS 

NAM 
CVW 

preventie, mbw 

Waarborgfonds 

1 

http://www.groninger-bodem-beweging.nl/744-prof-broering-over-de-status-van-het-schadeprotocol
http://www.groninger-bodem-beweging.nl/744-prof-broering-over-de-status-van-het-schadeprotocol
http://www.groninger-bodem-beweging.nl/744-prof-broering-over-de-status-van-het-schadeprotocol
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Vragen over aardbevingsschade? 
Onze experts staan voor u klaar: 

Mr. Maaike de Vries 
050 - 544 53 92 

Mr. Corina Bouwman 
050 - 544 53 84 

Bezoekadres: Stedumermaar 10, 9735 AC Groningen 
050 - 313 64 16   ■   www.benkadvocaten.nl 

 : 

. 

. 

 

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.
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De zee van C-schades 
Begin juli is er een gesprek geweest tussen een delegatie van het bestuur van de 
GBB, Albert Hebels en Dick Kleijer, en een deel van het management van het CVW. 
Uitgangspunt van het gesprek was een gespreksnotitie van Albert Hebels naar aan-
leiding van de zee aan C-schades die het gaswinningsgebied in Groningen overspoelt. 
Ook was een vertegenwoordiger van de NCG bij het gesprek aanwezig. Conclusies GBB 
na dit gesprek:  Er is een groot verschil tussen de beeldvorming van het management 
NAM/CVW en datgene wat schadelijders de GBB vertellen en mailen over de feitelijke 
uitkomsten. En ook aantoonbaar kunnen onderbouwen met documentatie. Wat het 
management van NAM/CVW te horen krijgt of wil horen, lijkt eenzijdig en gefilterd. 
Vanuit die constatering was het een nuttig gesprek om in de gelegenheid te zijn de zee 
van C-schades ter sprake te kunnen brengen. Men is indringend geïnformeerd dat de 
werkelijkheid anders is dan de eigen beeldvorming van NAM/CVW.  De conclusie van 
de GBB dat die zee van C-schades een gevolg is van NAM/CVW beleid, werd natuurlijk 
volledig ontkend.  Geen antwoord werd verkregen op de mogelijke relatie tussen het 
verdienmodel van NAM/CVW en de zee van C-schades. Ook werd geen antwoord gekre-
gen op wat het verdienmodel CVW eigenlijk is. Kortom, wij vrezen dat het volgende zal 
gebeuren: “Ze drinken een glas, doen een plas en laten de zaak zoals die was”. Lees 
hier de gespreksnotitie http://www.groninger-bodem-beweging.nl/images/pdf/De-zee-van-
C-Schades.pdf

Relaas van een boerderij

Over fatsoen gesproken
Jan Enne en Ineke Kloosterboer zijn 
al geruime tijd in een bureaucratische 
strijd verwikkeld.

Hun eerste schade is op afdoende wijze 
hersteld. Bij de herstelwerkzaamheden 
ontdekte de aannemer meer schade. 
Daarna stapelden de schades zich op. Over 
de afhandeling daarvan is tot op heden 
nog geen overeenstemming bereikt. Het 
slotakkoord kwam begin september binnen, 
nadat ze de zaak aan de arbiter hadden 
voorgelegd. “Geen briefje van de arbiter,” 
zegt Ineke Kloosterboer, “maar een mailtje 
dat ik eerst als spam beschouwde. Van ene 
bouwpatholoog L.A. Nooit van gehoord.” Bij 
nader inzien blijkt het om een derde ‘expert’ 
te gaan die in drie korte zinnen even meldt: 
“Graag wil ik bij u de bevingsschade opne-
men. Dit wil ik doen op …. De beide experts 
zullen hierbij aanwezig zijn.” Getekend: L. A., 
Bouwpatholoog, Gerechtelijk deskundige.” 
Niet het fatsoen zich even voor te stellen. 
Geen uitleg over de gang van zaken, maar 
waarschijnlijk handelend in opdracht van 
één van de arbiters van de NCG.

De familie Kloosterboer is inmiddels langdu-
rig in onderhandeling over vervolgschade. Ze 
kunnen er samen een boek over schrijven. 
Over de wisseling van A- naar C- schades of 

van A- naar B/C-schades. Toezeggingen die 
mondeling worden gedaan en schriftelijke 
rapportages die daar stevig van afwijken. 
Rapporten die elkaar tegenspreken. Deskun-
digheid die zichzelf tegenspreekt. 
“Wij zien langzamerhand muren en kozijnen 
wijken, vloeren scheuren en ramen springen. 
We zien lekkages ontstaan. Dat is in die 70 
jaar dat de schuur er staat en de 40 jaar 
dat het voorhuis bestaat nog nooit gebeurd. 
Dat is vervolgschade van gaswinning, bo-
demdaling en aardbevingen.” En rapporteurs 
maar praten over windschade en “te dicht 
op de gracht gebouwd.” Alsof dat voordien 
al niet zo was. 

Over de snelheid waarmee wordt gewerkt, 
in afwijking van beloften, zijn de Klooster-
boers niet te spreken. “Beloftes van ‘binnen 
zes weken’ zijn nog nooit gehaald. ’t Wordt 
altijd drie maanden of meer en je moet er 
zelf achteraan bellen… Om nog maar niet 
te spreken van die ruimhartigheid waar de 
minister in ’t begin nog van sprak.”
“Wij zijn gestopt met ‘hopen’,” zegt Ineke 
onomwonden: “Eerlijkheid en rechtvaardig-
heid zijn naar ons gevoel meestal ver te 
zoeken. “En van al die ingenieurs en advo-
caten wordt de zaak alleen maar duurder. 
Dat geld kunnen ze veel beter besteden aan 
de woningen.”

Van A naar C?

Relaas van een weem te Leens
Franke en Carola bewonen de bijzonder 
fraaie weem in Leens. Uiteraard een 
rijksmonument. In het gebouw schuilen 
de resten van een steenhuis uit de veer-
tiende eeuw. Enkele muren zijn zelfs van 
dertiende-eeuwse kloostermoppen. 

Die middeleeuwse, zachte stenen, ge-
metseld met leem- en kalkmortel, blijken 
aardbevingsbestendig; maar een zestien-
de-eeuwse deel is er minder tegen bestand 
en het achttiende-eeuwse gedeelte totaal 
niet! Het pand vertoonde geen enkel achter-
stallig onderhoud. Om door een ringetje te 
halen, zogezegd.

Murw gebeukt

Vanaf februari 2013 voeren Franke en 
Carola – beiden zeer actief in de Leenster 
samenleving – echter een verbeten strijd 
voor rechtvaardigheid. Ook hier hetzelfde 
verhaal als op zoveel plaatsen: mondelin-
ge A-schade die in rapporten tot C-schade 
wordt verklaard. En eindeloos wachten op 
‘snel’ beloofde uitslagen. Contactpersonen 
die rapporten kwijt zijn. Dubbele offertes en 
hernieuwde vertragingen. Een taxateur die 
wordt ingeruild tegen een andere die een 
volslagen andere kijk op de zaken heeft. 
Strijd over wat monumentaal wel en niet 
verantwoord is. Een deskundige aannemer 
die tijdens gesprekken als een kind wordt 

weggezet, wanhopige gespreksdeelnemers. 
Ondeskundigheid ten top. Met name aan 
gene zijde! Nieuwe procedures, tijd rekken, 
murw gebeukte eigenaren.

Franke, terugblikkend na jaren strijd: 

“De baas van de tweede taxateur neemt 
contact met ons op en bezoekt ons in sep-
tember, dat geeft weer enige hoop. Er veran-
dert niets, toezeggingen van en afspraken 
met de eerste taxateur worden niet nageko-
men. Vragen erover worden weer genegeerd. 
Naar de rechter stappen lijkt de enige optie, 
maar zo ver zijn we nog niet. Woede en  
murwheid, ongeloof … is dit Het Koninkrijk 
der Nederlanden of een bananenrepubliek?”

Ten einde raad beginnen ze zelf maar  
met het herstel van de op ruim 55 mille 
getaxeerde schade. Maanden vanaf  
’s ochtends 7 uur in de weer met koffie en 
thee, leeg halen van kamers, heen en weer 
slepen van meubilair, schoonmaakwerk-
zaamheden, corrigeren... Na de zomer van 
2015 is ook het schilderwerk gereed.

Het toverwoord: zetting

“Maar in december komen de scheuren 
weer terug. En zelfs nog meer. Nieuwe mel-
dingen en (pas) in mei een nieuw rapport:
A-schade wordt C-schade. Niets is meer 
bevings-gerelateerd. Het toverwoord is  

“zetting.” Standaardbrieven over contra-ex-
pertise worden hun deel. De arbiter die 
onlangs een positieve uitspraak deed over 
een casus in Leens is nu hun enige hoop.

Franke: “Van zachte, plaatselijke klei bakten 
rond 1250 de monniken onze kloostermop-
pen, tot 1594 woonde hier de pastoor, daar-
na de dominee. Het huis is van de sloop 

gered in de jaren zestig van de vorige eeuw. 
Nu proberen wij er zo goed mogelijk voor te 
zorgen. Ja, het rijksmonument staat mis-
schien al honderd jaar een beetje scheef; 
dat mág als je zo oud bent!”

Maar dat er nu nog sprake zou zijn van 
zetting die niet gaswinnings(!)-gerelateerd is, 
valt op z’n minst behoorlijk te betwijfelen.
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ZONNE- 
PANELEN 

OP HET 
DAK?

Ik verzorg voor u de BTW teruggaaf.

Hulp nodig bij de Inkomstenbelasting?  
Bel of mail mij.

 

Administratiebureau Ritzema
Schoolstraat 9, 9771 BJ  Sauwerd
Telefoon: 06-37153666
Email: info@ar-groningen.nl

www.ar-groningen.nl

✔ 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

Drenth Zonnepanelen - Groot Hofstraat 2 - 9989 BC  Warffum
Telefoon: 0595-438667 -  Info@drenthzonnepanelen.nl  

www.drenthzonnepanelen.nl

Optimaal gebruik van zonne-energie
Wist u dat Nederland voldoende zon biedt om met een 
zonnepaneel elektriciteit te produceren? De jaarlijkse 
hoeveelheid zoninstraling in ons land bedraagt zelfs 50 
keer het totale landelijke energieverbruik. Zelfs als het 
bewolkt is levert een zonnepaneel al elektriciteit. Bij 
Drenth Zonnepanelen kunnen wij u daarover alles 
vertellen ... en leveren.

Waarom zonne-energie?
Zonne-energie is de meest veelbelovende duurzame 
energiebron. De prijzen van systemen dalen de laatste 
jaren bovendien sterk terwijl het rendement van nieuwe 
producten toeneemt. Hierdoor wordt het voor steeds 
meer mensen rendabel om ook over te gaan op 
zonne-energie. Naast een besparing op energiekosten 
levert u met zonne-energie ook een bijdrage aan het 
milieu.
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Lokale aannemers in het nauw 
De GBB krijgt steeds meer signalen dat 
de kleine lokale aannemers er bij de ver-
sterking van de huizen nauwelijks aan te 
pas komen. De uitvoerder van de verster-
king is het Centrum Veilig Wonen (CVW) 
onder regie van de Nationaal Coördinator. 

Het CVW ontraadt veel woningeigenaren lokale 
aannemers in te schakelen. Ze moeten een 
hoofdaannemer kiezen die een vast contract 
met het CVW heeft. Deze hoofdaannemers 
zouden meer ervaring met dit soort werk 
hebben. Wordt er wel een lokale aannemer 
ingeschakeld, dan kan dat alleen als onder-
aannemer, waardoor ze alleen mogen doen 
wat hun door de hoofdaannemer van het CVW 
wordt toebedeeld. Dit betekent in de praktijk 
dat er niet veel werk voor hen overblijft. We 
hebben de NCG gevraagd zich te verdiepen in 
de problemen van de kleine aannemers. We 
hebben hem er op gewezen dat minister Kamp 
ooit zei dat de herstel- en versterkingsopgave 
heel goed zou uitpakken voor de lokale werk-
gelegenheid. Dit lijkt weer zo’n belofte voor 
de bühne te worden waar niets van terecht-
komt. Op 12 juli heeft er een eerste gesprek 
plaatsgevonden tussen lokale aannemers en 
de NCG, in bijzijn van de GBB. Twee maanden 
later houden de lokale aannemers zich nog 
erg op de vlakte. De gesprekken zijn nog in 
volle gang, er liggen goede voorstellen en naar 
het lijkt, worden de klanten beter geïnformeerd 
door het CVW over het inschakelen van je 
eigen keus van aannemer. Als groep willen ze 
dan ook nog niet reageren. Eén van de lokale 
aannemers wil wel een persoonlijke reactie 

geven. Uit voorzorg laten we zijn echte naam 
weg en noemen hem Piet. “Wij schieten er 
kort gezegd geen *** mee op, ook al zijn we 
netjes volgens de CVW-normen gecertificeerd,” 
aldus Piet. “Ze hebben ons al lang verteld, dat 
we dit jaar niet uit moeten gaan van veel werk 
vanuit het CVW.” Zo nu en dan komt er werk 
vanuit het CVW, maar altijd met beperkingen. 
De lokale aannemers, vaak zelfstandigen, die 
soms al tientallen jaren hun eigen bedrijfje 
runnen, moeten bijvoorbeeld verplicht steigers 
inhuren bij een ander (groot) bedrijf via het 
CVW. De uitbetaling van rekeningen laat soms 
heel lang op zich wachten. Maar vooral door 
de bemoeienis van buitenaf over de herstel-
wijze wordt Piet in zijn beroepseer aangetast. 
“Gaan ze mij nota bene vertellen, hoe het 
moet. Ik praat die zogenaamde experts van ze 
zo plat. Wij hebben zelf heus wel de expertise 
om schade te herstellen. Maar dan moet het 
op hun manier. En dan heb je het gerepareerd 
en moet je weer terugkomen, omdat het niet 
goed is.” Wat Piet nog wel het meest ergert, is 
dat de lokale aannemers niet eens hun eigen 
pand mogen herstellen. Het hele stelsel van 
regels heeft hem gedemotiveerd. Hoewel er 
geld te verdienen valt in de schadeherstel wil 
hij hier zo weinig mogelijk meer mee te maken 
hebben. “Ik wil alleen voor aardige mensen 
aan het werk. Het gaat mij helemaal niet om 
het geld. Ik heb een eigen klantenkring en die 
mensen kiezen mij, omdat ik goed werk doe. 
En ze weten, dat ik voor ze op kom en sta voor 
wat ik doe. Die negatieve energie die er bijna 
elke keer bij schadeherstel achter weg komt, 
die hoef ik niet.”

Schadeprotocol:

NAM en CVW nemen  
een loopje met ons!
Een van onze leden heeft uitgebreid 
onderzoek gedaan naar het NAM-scha-
deprotocol en dit vergeleken met het da-
gelijkse optreden van de schade-experts 
van het CVW.  Zijn conclusies zijn – voor 
zover al niet bekend – met recht onthut-
send te noemen. We geven die hieronder 
graag weer. We verwijzen daarnaast 
graag naar onderstaande blogspot. Voer 
het adres in in uw zoekmachine. Daarna 
kunt u doorklikken om het hele stuk te 
lezen. 

Experts worden gebreideld

Wie de huidige werkwijze vergelijkt met de 
werkwijze die onze ‘hulpverleners’ van het 
CVW volgens het ‘eigen’ NAM-protocol ge-
acht worden te volgen, komt tot het oordeel 
dat CVW (en daarmee de NAM) bewust 
probeert een loopje te nemen met de eigen 
regels en dus met gedupeerden!
Daarbij komt dat naast de eigen eerste-
lijns-experts ook de contra-experts ge-
breideld worden in hun handelen en hun 
‘onafhankelijk’ oordeel (vergelijk de zaak 
Vergnes). Door bovendien stelselmatig bo-
demonderzoek ter plekke te weigeren, wordt 
het ‹deskundig› oordeel van de experts tot 
niet meer dan een farce. Voorgestelde her-
stelwijzen zijn niet meer dan cosmetisch van 
aard en dragen niet of nauwelijks bij aan de 
veiligheid en waardebehoud van het (op de 
eigen gezondheid na) kostbaarste bezit van 
de meeste gedupeerden: hun eigen veilige 
huis en haard.

Genept

In de praktijk worden A-schades afgedaan 
als C-schades en proberen ‘goedwillen-
de’ contra-experts met veel moeite C-scha-
des (onterecht) op te waarderen tot B-scha-
des in plaats van deze naar behoren te 
(kunnen/mogen) klasseren als A-schades. 
Zodoende creëren veel contra-experts 
onbedoeld een schot voor open doel waar 
het CVW steeds dankbaar gebruik van zal 
maken. Immers B-schades zijn reeds aan-
wezige schades die als gevolg van bevin-
gen significant verergerd zijn, het zijn dus 
nooit nieuwe optredende schades. Nieuwe 
schades zijn ofwel A-schades (=> bevings-
gerelateerd), danwel C-schades (=> niet 
bevingsgerelateerd). 

Zo worden de gedupeerden bewust genept 
doordat bijna alles van wat volgens het ‘of-
ficiële’ protocol gewoon als A-schade zou 
moeten worden aangemerkt in de praktijk 
tot C-schade kan worden gebombardeerd; 
en dat allemaal als gevolg van (bewust) ge-
brekkige communicatie door het verwijtbaar 
weglaten van de misschien wel meest de 
essentiële zinnetjes uit het officiële schade-
protocol op de website van het CVW.

Verwijtbaar verzuim van de (voor)zorgplicht 
van Overheid en mijnbouwer...

De zorgplicht en voorzorgplicht van de 
mijnbouwer gaan verder dan het enkel 
erkennen en vergoeden van schade. Waar 
mogelijk dient de mijnbouwer voldoende 

voorzorgsmaatregelen te nemen om schade 
te voorkomen. Neemt hij die voorzorg niet 
dan zou hij niet mogen winnen. Treedt 
ondanks redelijkerwijs genomen voorzorg 
toch schade op dan dient deze (ruimhartig) 
te worden vergoed. Wie de gang van zaken 
rond de gaswinning en mijnbouwschades 
afzet tegen de wettelijke (voor)zorgplicht 
van zowel de Overheid als de Mijnbouwer 
kan niet anders dan oordelen dat beide 
partijen daarin tekort zijn geschoten en 
tekort blijven schieten. Er is onvoldoende 
voorzorg geweest schade te voorkomen en 
optredende schade wordt door de Mijnbou-
wer met alle middelen bestreden zonder dat 
de Overheid de Mijnbouwer werkelijk op z’n 
plichten wijst. 

Ons commentaar

Wie sterk is en een adem heeft die lang 
genoeg is, kan proberen via de rechter zijn 
gelijk te halen. Verder sta je bijna machte-
loos en wordt je murw gemaakt. Veel van 
onze leden melden dat ze uiteindelijk maar 
tekenen om van het gezeur af te zijn. Ze 
hebben er geen slapeloze nachten voor 
over. NAM en CVW maken daar dankbaar 
misbruik van. 

Het complete artikel is te vinden op:
https://menterwolde-diepe-wateren.blogs-
pot.nl/2016/09/nam-schadeprotocol-verge-
leken-met-de.html#more

GBB:
“Schade ontstaat 
door gaswinning. 
Niet alleen door 
aardbevingen.” 
De GBB blijft van mening dat de relatie 
tussen een recente aardbeving en 
schade moet worden losgelaten. Scha-
de aan onroerend goed in Groningen 
ontstaat door gaswinning, dus door 
bodemdaling, veranderende water-
huishouding én door aardbevingen. De 
meeste woningen en ons cultureel erf-
goed – sommige gebouwen staan er al 
meer dan 800 jaar! – blijken tegen die 
combinatie van aanslagen niet bestand. 
Nog steeds zijn er taxateurs die met 
droge ogen durven zeggen: “Er is geen 
beving geweest. Dus die schade kan 
niet door een beving zijn ontstaan.” Of: 
“Uw woning staat dicht bij een sloot. De 
oorzaak is verzakking.” Of: “Uw woning 
ligt buiten de contouren…….” Op deze 
pagina de ervaringen van enkele men-
sen die in eindeloze discussies en pro-
cedures verzeild raken bij verschil van 
mening over de oorzaak van schades. 
We wachten af of omkering van bewijs-
last hierin verandering gaat brengen. 

Strijd mee met de stichting ‘Recht voor Groningen’!

Recht voor Groningen 
heeft de ANBI-status

De stichting ‘Recht voor Groningen’, opge-
richt door de Groninger Bodem Beweging, 
wil juridisch de rechten en belangen van de 
burgers m.b.t. de gevolgen van de gaswin-
ning in Groningen behartigen. Het juridisch 
gevecht ten behoeve van de bewoners van 
het gaswinningsgebied moet eindelijk ge-
voerd kunnen worden! Met advocaat Spong 
zullen we de zaak desnoods voorleggen 
aan het Europese Hof voor de Rechten voor 
de Mens. Verder wil de GBB tegen de NAM 
procederen op punten in het schadeprotocol 
die niet door de beugel kunnen.

Steun het juridisch gevecht. Veel (kleine) 
giften maken veel mogelijk. Dit alles onder 
het motto: allen voor recht, recht voor allen!

 Stort je gift op NL 32 RABO 0309 0818 31 
ten name van Stichting Recht voor Gronin-
gen.

De stichting heeft per 8 maart 2016 de 
ANBI-status verworven. ANBI staat voor 
Algemeen Nut Beogende Instelling. De 
ANBI-status wordt toegekend door de Be-
lastingdienst. De ANBI-status betekent dat 
giften aan de stichting aftrekbaar zijn bij de 
aangifte inkomstenbelasting (voor particulie-
ren) en bij de aangifte vennootschapsbelas-
ting (voor bedrijven).

Samen staan we sterk
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Organisatie NCG en de  
maatschappelijk stuurgroep 
Aan de Dialoogtafel praatte iedereen 
met iedereen: ministerie EZ, NAM, 
gemeenten, maatschappelijke organi-
saties. De Dialoogtafel is uitgepraat. 
De Babylonische spraakverwarring is 
beëindigd. Nu is er de NCG. Hoe is het 
nu georganiseerd? 

De figuur van de Nationaal Coördinator Gro-
ningen is een bijzondere. Formeel valt hij on-
der het ministerie van Economische Zaken, 
maar zelf beschouwd hij zich als vertegen-
woordiger van de provincie Groningen en de 
gemeenten. Hij mag zelfstandig twee keer 
per jaar aan de Tweede Kamer zijn plannen 
presenteren, en minister Henk Kamp moet 
zich voor de Tweede Kamer verantwoorden 
als hij andere plannen wil uitvoeren dan 
welke de Nationaal Coördinator Groningen 
heeft gepresenteerd. De NCG heeft dus 

een bijzondere positie. Een spilfunctie. 
Dat blijkt ook uit het organogram. De NCG 
spreekt rechtstreeks met de NAM en met de 
minister van EZ, zijn minister. Verder werkt 
hij voor de schadeafhandeling nauw samen 
met de uitvoeringsorganisatie van de NAM, 
het CVW. Deels is het CVW ook ‘zijn eigen’ 
uitvoeringsorganisatie (namelijk voor de 
versteviging). En bij de werkzaamheden van 
het CVW voor de NCG loopt de opdrachtver-
lening aan het CVW ook via de NAM. 

Bestuurlijke Stuurgroep en Maatschappelijke 

Stuurgroep

Wat doen de Bestuurlijke Stuurgroep (BS) 
en Maatschappelijke Stuurgroep (MS) nu 
eigenlijk? De namen zijn misleidend. Het 
zijn namelijk geen stuurgroepen. Een stuur-
groep stuurt een proces aan, al dan niet via 
werkgroepen. Zoiets is hier niet het geval, 

er wordt niets aangestuurd. Het zijn slechts 
overlegorganen van de NCG. Vanuit de NCG 
gezien zijn het vooral klankborden. Hij legt 
aan de stuurgroepen zijn plannen voor, en 
past die, afhankelijk van de reactie, al dan 
niet aan. 

De NCG blijft eigen baas en doet wat hij wil. 
De leden van de BS en de MS kunnen de 
NCG van hun kant adviseren. Ook daarmee 
kan de NCG doen wat hij wil. Hij kan het 
advies botweg naast zich neerleggen. Dat 
gebeurde bijvoorbeeld bij de opkoopregeling, 
die recent is vastgesteld. Verder is de rol 
van de BS en de MS beperkt tot het taak-
veld van de NCG. Bijvoorbeeld de gaswin-
ning hoort niet tot het taakveld van de NCG. 
Daarover gaat de minister van Economische 
Zaken, Henk Kamp.

Ook het schadeprotocol hoort niet tot zijn 
taakveld. Daarover gaat nog steeds de 
NAM. Wel overlegt de NCG met de NAM 
over een nieuw schadeprotocol waarover hij 
advies vraagt van de stuurgroep. De maat-
schappelijke stuurgroep heeft dit specifieke 
overleg afgebroken. Zolang de NAM het 
schadeprotocol als een NAM-protocol be-
schouwt en naar willekeur dit kan vaststel-
len, heeft elke advisering geen zin.

Het dient dan slechts ter legitimering van 
het schadeprotocol van de NAM. De GBB 
past daarvoor.

  
             Overheid 
                             EZ, SodM, Tcbb 

vergunning (concessie) 
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preventie, mbw 
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1 

Uitstel gasconversiefabriek

Liever 118 doden dan 
minder gas

Bij gasconversie wordt van (veelal 
buitenlands) hoogcalorisch gas met 
behulp van stikstof laag calorisch gas 
gemaakt, geschikt voor de Nederlandse 
huishoudens. Dat gebeurt om pieken in 
de vraag naar gas op te vangen en het 
proces kan ook worden gebruikt om de 
vraag naar gas uit het Groningenveld te 
verminderen. De capaciteit daarvoor is 
in ons land echter ontoereikend. 

Daarom zou in 2017 worden begonnen 
met de bouw van een nieuwe fabriek voor 
gasconversie. “Gait nait deur,” zei minister 
Kamp midden september onomwonden en 
plotseling. De reden: de grote afnemers 
als België en Duitsland stappen langzamer-
hand toch over op hoogcalorisch gas uit 
Oostbloklanden. De zoveelste belofte van 
minister Kamp die niets waard blijkt te zijn. 
Over “Herstel van vertrouwen” gesproken, 
waarvan de minister zo de mond vol heeft. 
Verminderde afname is immers een prach-
tige kans om de gaswinning uit Groningen 
verder terug te draaien en over te gaan op 
de vlakke gaswinning die het Staatstoezicht 
(SODM) adviseert? Maar nee: de gasomzet 
uit Groningen moet zo hoog mogelijk blijven! 
Bovendien houdt GasTerra zijn afnemers 
aan de contracten, ook al willen ze wel 
minder afnemen.

Elders in deze editie schreven we al over 

de krokodillentranen die president-directeur 
Marjan van Loon huilde in de Tweede Kamer, 
tijdens de hoorzitting van de vaste com-
missie voor Economische Zaken. Tijdens 
dezelfde bijeenkomst gaf zij al aan dat 
dochter NAM veel in het gebied investeert 
en dat de verstevigingsoperatie de veiligheid 
van de gaswinning voor de toekomst moet 
garanderen. Tel die twee zaken samen op 
en het antwoord is duidelijk: doorgaan met 
de gaswinning uit Groningen, is voorlopig 
goedkoper dan het bouwen van een conver-
siefabriek. Uitschieters bij strenge winters 
moeten nu worden opgevangen door extra 
gas uit het Groningenveld te winnen. 

Kamp, Shell/Exxon, GasTerra en NAM 
bewijzen opnieuw dat niet de veiligheid van 
de Groningers hoog in het vaandel staat, 
maar de eigen portemonnee van overheid 
en bedrijfsleven. Want hoe je ’t ook wendt of 
keert: het aantal aardbevingen en de kracht 
daarvan zullen – volgens geleerden zeker 
na 2020 – gaan toenemen. Versterking van 
woningen – voor zover die al op gang komt 
– wordt berekend op een kracht van 5 op de 
schaal van Richter. Bij een dergelijke beving 
wordt rekening gehouden met 118 doden. 
Hoewel die dus zijn te voorkomen – o.a. 
door reductie van de gaswinning en verho-
ging van de conversiecapaciteit – nemen 
bestuurders en bedrijfsleven die voor lief. 
Eenvoudig met een simpel rekensommetje.

Professor Charles Vlek over Veiligheid: 

“Gemiddeld 30 à 35 
bevingen per jaar”
Minister Henk Kamps gaswinningsbe-
sluit berust op de verwachting (of is 
het vooral hoop?) dat de seismiciteit in 
Groningen afneemt. Dat daar genuan-
ceerd tegenaan wordt gekeken, bleek 
uit de presentatie van professor Charles 
Vlek op 8 juni 2016 voor leden van de 
Groninger Bodem Beweging. 

Hij heeft zijn visie verwoord in een prepu-
blicatie die hij presenteerde tijdens een 
bijeenkomst van de Groninger Bodem 
Beweging. Prof. Vlek laat onder meer weten: 
”Sinds 1991 zijn de aardbevingen in aantal 
en kracht toegenomen. Die ‘seismiciteit’ zal 
nog toenemen totdat het gasveld rond 2045 
goeddeels is leeggehaald.”

De Groninger hoogleraar baseert zijn bereke-
ningen grotendeels op openbare cijfers van 
KNMI en NAM. 

“Uitgaande van bestaande aardbevings-
statistieken kan worden ingeschat dat zich 
vanaf 2016 gemiddeld per jaar 30 à 35 be-

vingen zullen voordoen met een magnitude 
M ≥ 1.5 op de schaal van Richter. Daarvan 
zijn er 10 à 12 die zwaarder zullen zijn dan 
2.0 en 3 à 4 bevingen zwaarder dan 2.5 op 
de schaal van Richter. Zeer schadelijke en 
zelfs lijfelijk-riskante bevingen zwaarder dan 
3.5 of zelfs 4.0 zijn gemiddeld eens per 5 
jaar te verwachten.”

Omstreeks 2030 zullen deze aantallen nog 
flink hoger zijn wanneer zo’n 90% van alle 
(geschatte) 2800 miljard kubieke meter gas 
is gewonnen. De berekeningen van prof. 
Vlek komen een stuk hoger uit dan de cij-
fers die de NAM presenteert voor de periode 
tot 2035 (Winningsplan-2016). En juist op 
die cijfers van de NAM is het huidige beleid 
gebaseerd.
Lees via de link de volledige samenvatting 
van de lezing van prof. Vlek. 

http://www.groninger-bodem-beweging.nl/
images/pdf/Vlek-toekomstperspectief-gas-
winning-aardbevingen.pdf

http://www.groninger-bodem-beweging.nl/images/pdf/Vlek-toekomstperspectief-gaswinning-aardbevingen.pdf
http://www.groninger-bodem-beweging.nl/images/pdf/Vlek-toekomstperspectief-gaswinning-aardbevingen.pdf
http://www.groninger-bodem-beweging.nl/images/pdf/Vlek-toekomstperspectief-gaswinning-aardbevingen.pdf
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OSSG

Het Open Seismic Sensor Grid Groningen (OSSG) is een 

onafhankelijk platform dat de effecten, van door 

gaswinning geïnduceerde aardbevingen, op de omgeving 

en bebouwing nauwkeurig en eenduidig in kaart brengt. 

Vragen, onduidelijkheid en onzekerheid in de 

provincie Groningen 

Er spelen rondom de aardbevingen in de provincie 

Groningen allerlei vragen. Hoe groot is het gebied waarin 

schades optreden? Waarom hebben sommige huizen 

meer schade dan andere? Wat is de rol van de 

bodemsoort (klei/zand/veen)? Hoe moet je 

aardbevingsbestendig bouwen?

Om op deze vragen en onduidelijkheden een antwoord te 

vinden gaat OSSG metingen doen met bevingssensoren. 

We winnen onafhankelijke- en open data in, die we 

beheren en ter beschikking stellen aan iedereen die 

daarnaar vraagt. Inwoners, politiek, maar ook 

wetenschappers en bedrijven kunnen zonder 

beperkingen gebruik maken van deze gegevens.

 

Pilot in Appingedam

Binnenkort start OSSG een pilot met 1 tiltsensor en 100 

bevingssensoren in Appingedam. Univé Groningen 

sponsort deze pilot en stelt haar gebouw ter beschikking 

voor het plaatsen van de tiltsensor. De overige 100 

bevingssensoren worden, met hulp van Univé, verspreid 

onder bedrijven en inwoners in Appingedam. Het doel 

Open Seismic Sensor GridOpen Seismic Sensor Grid

van deze pilot is om klein te starten en het hybride model 

- een tiltsensor in combinatie met de  bevingssensoren- te 

testen. Wanneer deze pilot en dit model succesvol blijken, 

wordt het initiatief provinciebreed uitgerold.

Samenwerkingspartners 

OSSG kiest voor een zogenaamd hybride model van 

sensoren. StabiAlert levert de tiltsensoren. Daarnaast 

worden er door Omnidots bevingssensoren geplaatst. 

Bevingmeter sluit de gratis te downloaden applicatie aan, 

waarmee de Groningers zelf aardbevingen registreren. 

Alle data wordt verzameld en beschikbaar gesteld door 

Target Holding. Medusa en Merkator vertalen de 

gegevens naar bruikbare informatie. Tenslotte draagt SW 

Fivelingo bij met het testen en uitrollen van de sensoren.

Meer weten?�

Blijf op de hoogte van de vorderingen rondom de pilot via 

onze website: www.ossg.nl en volg ons op Twitter 

(@ossgrid). 
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Heft in eigen Hand
Wanneer u schade heeft als gevolg van 
de gaswinning kunt u dat melden bij het 
Centrum Veilig Wonen (CVW).

Indien de schade door het CVW wordt 
erkend als “bevingschade” heeft u drie 
mogelijkheden:
- alles uit handen geven en het CVW het 
herstel (en de eventuele versteviging) laten 
uitvoeren. Dit heeft de sterke voorkeur van 
het CVW. Logisch, ook het CVW verdient 
graag aan de schade, veroorzaakt door de 
gaswinning. U bent de regie over de werk-
zaamheden dan wel grotendeels kwijt.
- U kunt het schadebedrag uit laten keren 
en de boel de boel laten. Denk er wel aan 
dat deze schades bij een volgende schade 
niet meer worden meegenomen. Ook niet 
wanneer het volgens u erger geworden is. 
Aangezien de kans op meer aardbevingen 
bijna 100% is, valt deze keuze af te raden. 
U kunt deze mogelijkheid wel combineren 
met de volgende mogelijkheid:
- U schakelt uw eigen aannemer in en 
betaalt die van het uitgekeerde bedrag. 
Deze aannemer moet wel door het CVW 
erkend worden. Het voordeel: u houdt zelf 
alle zeggenschap over het herstel. In eerste 
instantie is deze manier opgepakt door een 
paar koppige Groningers, die zo wellicht 
een inspiratiebron zijn geweest voor een 
voorbeeldproject van de NCG: Heft in eigen 
Hand. 
Heft in eigen Hand richt zich niet zozeer op 
schadeherstel, maar op (preventief) verster-
ken van woningen in het gaswinningsgebied. 
Het is bedoeld om te kijken of het eigen ini-
tiatief van de huiseigenaren een waardevolle 
bijdrage kan leveren in het versterkingspro-
ces. De proef betreft een vijftigtal woningen 
in het gehele gaswinningsgebied.

Onder de paraplu van de GBB is een 
contactgroep ontstaan om onderling de 
ervaringen uit te wisselen en de krachten te 
bundelen. De reactie op Heft in eigen Hand 
laat zich raden: het CVW heeft nu een eigen 
project: “Versterken op bestelling.”

Wie heeft het heft in handen?

De eerste bijeenkomst van een groep 
mensen die zich aangemeld hebben voor 
één van de vele proefprojecten van de NCG 
heeft inmiddels plaatsgevonden. Het zijn 
allemaal “ervaringsdeskundigen” aan de 
vergadertafel. Mensen met meerdere scha-
des. Vaak al heel oude schades, vaak ook 
schades die in eerste of zelfs tweede in-
stantie naar tevredenheid zijn gerepareerd. 
Maar steeds weer nieuwe schades, oude 
scheuren die opnieuw verschijnen, onzeker-
heid over wel of niet versterken, de trage, 
onduidelijke afhandeling door de NAM of het 
CVW, hebben deze mensen doen besluiten 
zelf de regie te willen voeren, desnoods 
via het project “Heft in eigen Hand” van de 
NCG. De redactie van GBB-krant woonde de 
eerste vergadering bij. Maar we mogen geen 
“gevoelige” informatie openbaren. Niet over 
de aanwezigen, niet over hun huizen, niet 
over hun dossiers. Er is heel veel achter-
docht: deze mensen hebben ervaring.

Het proefproject “Heft in eigen Hand” is 
bedoeld om mensen zelf de regie te geven 
over met name de versteviging van hun ei-
gen huis. Maar in de voorwaarden op de site 
van “Heft in eigen Hand” komt het woord 
CVW wel heel vaak voor. Om te beginnen zijn 
de bouwbegeleiders die de bewoners door 

het proces moeten begeleiden, door het 
CVW goedgekeurd. Zoals altijd heten ook 
deze onafhankelijk te zijn. Ook krijgen alle 
deelnemers voortdurend mails en brieven 
met de vraag, of de gegevens met het CVW 
en de NAM gedeeld mogen worden. “Dat 
dachten wij toch niet!” klinkt het in koor.

De bouwbegeleider neemt de toestand 
van het huis met de deelnemer door om 
te kijken of het pand voor de regeling in 
aanmerking komt. De eigenaar bepaalt wat 
hij wil met het huis en maakt samen met 
de begeleider een plan. Hiervoor wordt ver-
gunning en financiering aangevraagd bij het 
CVW, vervolgens wordt dit plan uitgevoerd. 
Het klinkt tamelijk eenvoudig.

Uit een inventarisatie blijkt dat er nog heel 
veel onduidelijk is. De verschillende deelne-
mers zitten in verschillende stadia van het 
proces, maar er blijkt nog geen protocol te 
zijn over het verloop. Er zijn veel vragen. Wie 
doet de onderzoeken, wat wordt onderzocht 
en wie heeft inzage in de rapporten? Mag je 
je eigen constructeur aanstellen, een eigen 
architect eventueel? Dat lijkt te mogen. 
Maar zeker is het nog niet en mogelijk moet 
je de kosten hiervan eerst zelf dragen. Dat 
kan natuurlijk niet iedereen zich veroorloven.

De algehele financiering lijkt ook niet 
duidelijk. Ja, de NAM bepaalt het budget. 
De bouwbegeleiders blijken in de eerste 
gesprekken vooral te focussen op gelijktijdi-
ge uitvoering van aanbouwtjes en “nieuwe 
dingen.” Maar de kern van het probleem is 
dat het niet duidelijk is of schadeherstel 
en versteviging in één keer geregeld gaan 
worden. En hoe passen plaatsing van een 
nieuwe keuken of eigen werkzaamheden in 
dat proces?

Allemaal vragen, maar de mensen aan tafel 
hebben eisen. Zij weten wat ze willen met 

hun huis. Zij eisen een veilig huis, willen 
een duidelijke regeling, het liefst gewoon 
een budget en dan aan het werk, met de 
regie in eigen hand.

Dat ze dan uit de ellende zijn, is een illusie, 
dat beseft een ieder. Zij hebben ervaring. 
Dat het lang gaat duren, weten ze. Het 
woord “rechtszaak” valt voortdurend. Ze 
weten allemaal: de NAM rekt dat gemakke-
lijk tien jaar. 

“Ik ben 69” verzucht een gedupeerde met 
een vermoeide blik. Hij heeft zich gemeld 
als belangstellende. “Je ziet, wat er met 
Nijhof is gebeurd. Ik wil mijn vrouw hou-
den. Die laatste tien jaar of zo, dat ik nog 
kwaliteit van leven heb, wil ik niet verpesten 
met een rechtszaak. Ik wil het graag sneller 
oplossen.”

Helaas voor hem blijkt hij niet meer in 
aanmerking te komen voor het project: het 
zit vol, na een aarzelende start. Aan de 
tafel is niet iedereen optimistisch, al lijken 

een aantal gevallen wel goed te gaan. Maar 
iedereen is wel vastbesloten. Het mag dan 
lang gaan duren, het gaat lukken. En zo niet, 
dan gaan ze over op plan B: een rechtszaak. 
Daarna volgt nog een heftige discussie over 
de bijkomende schade: stress en de psychi-
sche klachten. De conclusie is eensluidend:  
het hele proces levert een hoop stress op. 
Maar de onzekerheid, het lange wachten, de 
slechte communicatie, alles samen maakt 
je ziek. Dan liever de boel zelf regelen en 
daar een hoop positieve energie uit halen.

We hebben de projectleidster van Heft in 

eigen Hand  bij de NCG om haar mening 

gevraagd, maar geen reactie ontvangen.

Doe mee met Heft-in-eigen-hand 
De GBB-leden Bouk Wierda en Bea Blokhuis zijn binnen de GBB een werkgroep Heft-in-
eigen-Hand gestart. Samen met anderen die ook deelnemen aan de pilot Heft-in-eigen-
Hand (van de NCG) zitten ze om tafel om ervaringen uit te wisselen en strategieën te 
bespreken. Wanneer je meedoet aan de pilot van de NCG en ook mee wilt doen aan de 
werkgroep meld je dan aan via contact@groninger-bodem-beweging.nl met in de onder-
werpregel ‘pilot heft-in-eigen-hand’. Graag je naam en eventueel adres en telefoonnum-
mer in de e-mail vermelden. Er wordt dan z.s.m. contact met je opgenomen. Het zou 
ook mooi zijn als er vast wat nadere informatie wordt toegevoegd, zoals: Is er al een 
bouwbegeleider door de NCG toegewezen, zo ja, wie?; is er al een constructeur, zo ja, 
wie?; hoe ben je bij HiH gekomen? Wanneer je mensen kent die aan HiH meedoen, zou 
je ze op dit bericht kunnen attenderen? Ook wanneer je zelf al het heft-in-eigen-hand 
hebt genomen en buiten NCG (en/of CVW) begonnen bent met (het plannen van) het 
versterken van je huis horen we graag van je.

mailto:contact@groninger-bodem-beweging.nl
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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.  

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 

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 – 

Den Haag. Samen kunnen we de gaskraan dichtdraaien. 

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 

geven van de boodschap die klimaatwetenschappers bij 

klimaatverandering onder de 1,5 graden willen houden 

dan moeten we sowieso af van alle 

Wij zijn niet te stoppen, de gaswinning wél

www.milieudefensie.nl/energie   

©
 M

ilieudefensie

onderschreven -
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Koos IJzerman heeft ook het heft in eigen hand, maar dan anders

Kop d’r veur!
Koos IJzerman uit Appingedam stond op 
het punt het bijltje er bij neer te gooien, 
zijn spulletjes te pakken en in zijn bootje 
te gooien en als varende nomade verder 
te gaan. Hij had het helemaal gehad met 
de hele toestand. Zijn eigen huis staat 
gevaarlijk scheef, het huis van zijn buren 
is nog gevaarlijker en werd door de NAM 
opgekocht. Zijn procedure met het CVW 
zat muurvast.

“Ik had last van slapeloosheid en concen-
tratieproblemen,” aldus Koos. “Ach mijn-
heer, veiligheid is ook maar een subjectief 
gevoel,” zei mijn zoveelste casemanager van 
het CVW bij zijn laatste bezoek. “Ik had hem 
met kop en kont eruit moeten smijten, maar 
ik was te verbijsterd.”

Baas over eigen huis

Puur toeval bracht Koos IJzerman in contact 
met Save Groningen. Een bedrijf dat voort-
komt uit Save Nederland, een onderneming, 
opgericht om grootschalig woningen in 
Nederland te verduurzamen. Save Groningen 
ergert zich aan de traagheid in het Gronin-
ger dossier en wil hier aan het werk. Om 
geld te verdienen, daar zijn ze eerlijk in.

“Ja, zij willen de markt openbreken,” geeft 
Koos toe, “Zij hebben er een commercieel 
belang bij, maar mijn winst is, dat ik nu 
eindelijk gehoord word, ik kan weer vooruit 
kijken. We zijn op 5 juli officieel gestart en 
het CVW heeft direct laten weten de al lo-
pende contraexpertise op te schorten, die ik 

zelf had aangevraagd bij een onafhankelijk 
bureau. Ik voel me nu echt autonoom. Save 
Groningen koppelt alles met mij terug. De 
rekening gaat direct naar Alders! En bij de 
start steunde de politiek mij, in de persoon 
van het statenlid Stieneke van der Graaf. “

IJzerman, hij heeft een klussenbedrijf en is 
muzikant, is gestopt met het herstellen van 
de mijnbouwschade. Dat werd hem te depri-
merend. Klus klaar, de deur achter je dicht 
en dan de week daarna weer opnieuw terug 
moeten komen omdat er nieuwe schade is. 

Hij heeft geen idee, hoe lang het traject 
van het herstel en de versteviging van zijn 
huis gaat duren. En wie het uiteindelijk gaat 
betalen, maar hij is boordevol vertrouwen. 
De schade aan zijn woning is (opnieuw) 
opgenomen en er zijn onderzoeken aan 
de fundering en de bodem gedaan. Er is 
bekeken wat er aan herstel moet gebeu-
ren. En Koos bepaalt wat er gebeurt. Baas 
over eigen Huis heet het project dan ook. 
Oftewel: Boeh.

“Ik heb geleerd, dat je het geen obsessie 

moet laten worden, dan gaat het mis. Je 
moet je niet gek laten maken. Maar wij 
Groningers moeten ons zeker ook niet laten 
piepelen. Schotman (directeur van de NAM, 
red.) mag dan wel zeggen dat hij geen blan-
co cheque gaat trekken, maar betalen zullen 
ze. Wij gaan dit winnen! Wat dat betreft ben 
ik heel optimistisch.”

Save Groningen

Syto Goslinga, één van de directeuren van 
Save Groningen, geeft aan dat zijn bedrijf 
Koos met alle middelen die Save Groningen 
ter beschikking staan, zal ondersteunen om 
zijn huis te versterken. 

“De huidige manier van schadeafhandeling 
en zeker versteviging werkt niet,” aldus Go-
slinga. “Er hebben zich nu al meer dan 200 
mensen bij ons gemeld, die ook belangstel-
ling hebben voor het traject Baas over eigen 
huis. Maar op dit moment ontbreekt de 
vrije keuze voor de mensen. Ik ben er van 
overtuigd dat een vrije markt bijdraagt aan 
een oplossing. Maar we moeten eerst de fi-
nanciële middelen vinden, hetzij bij de NAM, 
hetzij bij de Staat, voordat we die mensen 
van dienst kunnen zijn.”

Goslinga vertrouwt er op, dat het tot een 
goede afloop komt. We leven tenslotte in 
een fatsoenlijk land. En, meldt hij blij, voor 
het eerst heeft een voorzitter van het VNO/
NCW ervoor gepleit om een nationaal fonds 
voor de woningen in het gaswinningsgebied 
op te zetten. Dat geld komt er!

Tien tips voor de NAM-directeur  
om het vertrouwen te herstellen
‘Als de vos de passie preekt; boer pas 
op je kippen!’ Een oud gezegde, maar 
het heeft niets aan zeggingskracht ver-
loren. En zeker niet als de directeur van 
de NAM weer eens zijn betrokkenheid 
verwoordt met de schadeproblematiek, 
veroorzaakt door zijn eigen NAM. 

In een interview met het Dagblad van het 
Noorden van 13 juli 2016 verwoordt de 
heer Schotman zijn ‘betrokkenheid’  over 
het grote aantal C-schades.  Deze betrok-
kenheid gaat helaas niet verder dan om nog 
eens publiekelijk te duiden dat de NAM haar 
handen in onschuld wast. Alsof de NAM, de 
veroorzaker van de ellende, zelf geen enkele 
verantwoordelijkheid draagt voor het gebrek 
aan vertrouwen en nergens iets aan kan 
doen. Het ligt echter echt iets genuanceer-
der. De NAM-directeur heeft helaas last van 
een verstoord zelfbeeld van zijn NAM en ziet 
blijkbaar de weinig vertrouwenwekkende rol 
van de NAM in deze regio niet.

De GBB wil de NAM-directeur helpen met 
enkele tips, die kunnen worden toegepast 
om het vertrouwen in de NAM enigszins te 
herstellen. 

1.  Organiseer, dat u een spiegel wordt voor-
gehouden door niet-Shell medewerkers, 
opdat u uzelf steeds kunt confronteren 
met uw eigen beleid en de uitwerking 
daarvan op de burgers.

2.   Beknibbel niet als een kruidenier op de 
uitkoopregeling! Financier ruimhartig een 
generieke uitkoopregeling!

3.  Geen kruideniersmentaliteit bij het 
compenseren van de waardevermindering 
bij de verkoop van huizen. “Pennywise, 
pound foolish” is het.

4.  Geen tendentieuze NAM-rapporten meer 
presenteren waarbij in het voorwoord met 

de mond wordt beleden dat de veiligheid 
van de inwoners centraal staat, maar 
waar deze inwoner verder in het rapport 
nauwelijks meer aan bod komt. 

5.  Presenteer nu eens een winningsplan dat 
daadwerkelijk de veiligheid van de inwo-
ners centraal stelt en dus uitgaat van het 
voorkómen van schade! 

6.  Maak een nieuw schadeprotocol samen 

met de GBB middels een convenant. 
Geef daarbij de GBB, als vereniging van 
schadelijders met meer dan 3300 leden 
en vele duizenden sympathisanten, in-
stemmingsrecht of te wel een vetorecht.

7.  Snij alle banden door met het Centrum 
van Willekeur (CVW). Betaal als scha-
deveroorzaker, maar bepaal niet meer. 
Laat de schadeafhandeling daadwerkelijk 
onafhankelijk gebeuren.

8.  Pas vrijwillig de komende omkering van 
de bewijslast toe in heel Groningen en 
doe dat ruimhartig.

9.  Laat het bevingshandboek door onafhan-
kelijke deskundigen schrijven.

10.  Werk mee met een onafhankelijke 
meet- en monitoring instantie, zodat 
wij allen vertrouwen kunnen krijgen in 
de analyses van de diepe- en ondiepe 
ondergronden en hun bovengrondse 
effecten.

Meneer Schotman, directeur van de NAM, u 
mag geheel kosteloos deze tips implemen-
teren. Laat dit uw nieuwe verdienmodel zijn! 
U zult dan nog verbaasd zijn hoe snel het 
vertrouwen van de inwoners van Groningen 
in de NAM terugkomt. Dat is u (pas) dan 
oprecht gegund. Misschien dat uw beeld 
van de NAM en de werkelijkheid dan ook 
nog samen gaan vallen.
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Renoveren?  staat voor je klaar!
En natuurlijk voor de scherpste prijs!

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!

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

MÉÉR DAN EEN 
BOUWMARKT
 
BAUHAUS is specialist op het gebied van bouwen, 
verbouwen, decoreren en tuinieren. Met een opper-
vlakte van ruim 20.000 m2 zijn we de ultieme keuze 
voor iedere doe-het-zelver en professional.  

Bovendien betaal je bij BAUHAUS altijd de laagste 
prijs, dit verzekeren wij je door middel van onze  
laagsteprijsgarantie.

FC Groningen groen!
Jouw favoriete kleur mengen wij natuurlijk ook!

Machine uitleenservice
Altijd 1e dag gratis!

Compleet assortiment vloeren, volgens de laatste trends

Verfmengcentrum: wij mengen alle mogelijke kleuren
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Bornholmstraat 15
9723 AW Groningen

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag:  07.00 - 21.00 uur
zaterdag:  08.00 - 18.00 uur
zondag: 12.00 - 17.00 uur

Aanhanger uitleenservice
Aankopen breng je gratis thuis
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Strijd mee met de stichting ‘Recht voor Groningen’!

Recht voor Groningen 
heeft de ANBI-status

De stichting ‘Recht voor Groningen’, opge-
richt door de Groninger Bodem Beweging, 
wil juridisch de rechten en belangen van de 
burgers m.b.t. de gevolgen van de gaswin-
ning in Groningen behartigen. 
Het juridisch gevecht ten behoeve van de 
bewoners van het gaswinningsgebied moet 
eindelijk gevoerd kunnen worden! Met ad-
vocaat Spong zullen we de zaak desnoods 
voorleggen aan het Europese Hof voor de 
Rechten voor de Mens. Verder wil de GBB 
tegen de NAM procederen op punten in 
het schadeprotocol die niet door de beugel 
kunnen.

Steun het juridisch gevecht. Veel (kleine) 
giften maken veel mogelijk. Dit alles onder 
het motto: allen voor recht, recht voor allen!

Stort je gift op NL 32 RABO 0309 0818 31 
ten name van Stichting Recht voor Gronin-
gen.

De stichting heeft per 8 maart 2016 de 
ANBI-status verworven. ANBI staat voor 
Algemeen Nut Beogende Instelling. De 
ANBI-status wordt toegekend door de Be-
lastingdienst. De ANBI-status betekent dat 
giften aan de stichting aftrekbaar zijn bij de 
aangifte inkomstenbelasting (voor particulie-
ren) en bij de aangifte vennootschapsbelas-
ting (voor bedrijven).

Samen staan we sterk

Burgemeester Rodenboog namens de getroffen gemeenten:

NAM moet doen wat ze zegt
Donderdag 8 september 2016 was 
burgemeester Albert Rodenboog van 
Loppersum bij de hoorzitting van de 
Tweede Kamercommissie Economische 
Zaken over de gaswinning. 

Hij sprak daar de volgende woorden:
“Wij erkennen dat het kabinet de gaspro-
ductie in korte tijd fors heeft beperkt. Wij 
constateren dat ook in dit ontwerpbesluit 
opnieuw een verlaging van de productie 
wordt voorgesteld. Maar wij zien ook op-
nieuw dat de meningen uiteen blijven lopen 
over wat nu een veilig winningsniveau is. En 
voor ons is het pas voldoende wanneer we 
op een winningsniveau zijn uitgekomen dat 
voor nu en in de toekomst veilig is. Wij zijn 
daar met dit niveau niet van overtuigd!

Verder verlaging 

Wij pleiten dan ook voor een verdere verla-
ging van de productie en dringen er op aan 
dat alle mogelijkheden worden benut om 
de dalende lijn voort te zetten. Bijvoorbeeld 
door nu concreet werk te maken van het 
uitbreiden van de conversiecapaciteit en het 
inzetten op energiebesparende maatrege-
len. Wij vinden de voorgestelde periode van 
5 jaar, waarin het productieplafond in basis 
op 24 miljard kuub wordt vastgezet, veel te 
lang. We vragen om perspectief op verdere 
daling van de productie op kortere termijn, 
want over één ding zijn de deskundigen 
het intussen gelukkig wel eens: er is een 
rechtstreeks verband tussen de hoogte van 
de winning en de aardbevingen.”

Tempo inspecties te laag

“De Nationaal Coördinator is intussen 
begonnen met de inspecties van woningen 
om te kunnen bepalen of versterking nodig 
is. U hoort het goed: er worden inspecties 
uitgevoerd! De uitkomsten van die inspec-

ties laten zo lang op zich wachten dat dit 
jaar in Loppersum nauwelijks woningen 
daadwerkelijk versterkt zullen gaan worden. 
Vier jaar na de beving bij Huizinge weten we 
van ruim 97% van de woningen in Lopper-
sum nog steeds niet of ze aan de norm voor 
veilig wonen voldoen. Hoewel wij begrijpen 
dat er sprake moet zijn van een zorgvuldig 
proces, zijn wij van mening dat het tempo 
waarin de inspecties en eventuele verster-
kingen plaats vinden te laag is. We hebben 
in maart 2016 samen met de NCG beloftes 
aan onze inwoners gedaan die we met dit 
tempo niet kunnen nakomen. Dat is frustre-
rend en funest voor het vertrouwen.”

Afhandeling schade blijft probleem

U heeft de afgelopen weken veel kunnen 
horen en lezen over de afhandeling van 
schades en dan vooral over wat daarin niet 
goed gaat. De afhandeling van complexe 
schades blijft een probleem. Elke week heb 
ik wel mensen aan tafel die in tranen met 
mij delen waar ze allemaal tegenaan lopen, 
maar vooral hoe wanhopig ze worden van 
de trage processen en de onzekerheid en 
onduidelijkheid.

Ook bij de afhandeling van eenvoudige 
schades hebben veel van onze inwoners te 
maken met langdurige en stroperige pro-
cessen waarin veel contactmomenten nodig 
zijn met contactpersonen, schade-experts, 
contra-experts, aannemers enz., om hun 
schade opgelost te krijgen. 

De proceskosten zijn een veelvoud van het 
schadebedrag. We hebben altijd de mond 
vol van het herstellen van vertrouwen. 
Maar wie vertrouwen wil krijgen, moet ook 
vertrouwen geven! Ik pleit dan ook voor een 
aangepaste, minder bureaucratische afhan-
deling van deze meldingen, die veel meer 

gebaseerd is op vertrouwen in de melder.
Tenslotte: De Nationaal Coördinator moet 
zich buitengewoon inspannen om met de 
NAM tot een werkbaar model te komen 
voor snelle en volledige uitvoering van het 
Meerjarenplan. Het is wat ons betreft van 
tweeën één: of de NAM committeert zich, 
niet alleen in woord maar ook in daad, niet 
alleen in de krant maar ook in de praktijk 
van alledag, tot vlotte en onverkorte uitvoe-
ring van het programma en ruimt daarvoor 
alle obstakels in eigen huis uit de weg. Of 
de NAM kiest er voor om geen onderdeel te 
zijn van de oplossing. Dan zal de minister 
met NAM de voorwaarden overeen moeten 
komen waarmee de Nationaal Coördinator in 
samenwerking met de lokale overheden op 
alle onderdelen meters kan maken. De NAM 
met één been in het systeem en met het 
andere been er buiten, dat gaat niet meer.”

Er is sinds kort een loket voor de 
inwoners van het gaswinningsgebied 
in Groningen: Stut-en-Steun. Gevestigd 
aan de Spoorlaan 1 in Appingedam is 
er nu voor het eerst een volstrekt on-
afhankelijk loket met maar één enkele 
doelstelling: hulp en ondersteuning 
bieden aan een ieder die te maken 
heeft met de schadelijke gevolgen van 
de mijnbouwactiviteiten in de provincie 
Groningen. 

Deze hulp en ondersteuning bestaat 
onder meer uit het informeren, begeleiden 
en doorverwijzen van een ieder die vragen 
heeft over schademelding, schadeafhan-
deling, veilig maken, bouwkundig verster-
ken en regelgevingen. De medewerkers 
van Stut-en-Steun beantwoorden uw 
vragen, denken met u mee, bieden een 
luisterend oor, en kunnen u waar nodig 
begeleiden en terzijde staan in uw contac-
ten met de instanties, zoals NAM, CVW, 
NCG of TCBB. Maar ook met de overige 
instanties waar Groningers mee te maken 

kunnen krijgen, zoals de Onafhankelijke 
Raadsman, gemeenten, Maatschappe-
lijk werk, GGD Groningen, Commissie 
Bijzondere Situaties, SNN, Groninger 
Bodem Beweging, Groninger Gasberaad 
et cetera. De medewerkers van Stut-en-
Steun functioneren met name als ‘buddy’ 
in het hele proces. Iedere inwoner kan er 
terecht. Gratis. Vragen, opmerkingen, hulp 
nodig? Bel of mail Stut-en-Steun! Ook is 
op afspraak een persoonlijk gesprek mo-
gelijk. Stut-en-Steun is onafhankelijk. De 
maatschappelijke organisaties verenigd in 
het Groninger Gasberaad en de Groninger 
Bodem Beweging borgen de onafhan-
kelijkheid van dit steunpunt. Zij hebben 
hiervoor gezamenlijk een aparte stichting 
opgericht, de Stichting Onafhankelijk Be-
wonerssteunpunt Mijnbouwschade. 

Stut-en-Steun
Spoorbaan 1, 9901 DD Appingedam
050 - 2112044
info@stutensteun.nl
www.stutensteun.nl

Stut-en-Steun is er voor u!
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Stationslaan 8

9919AB Loppersum

info@ontwerpstationloppersum.nl

www.ontwerpstationloppersum.nl

Geir Eide  06-51660461 

René Wubs  06-38543469 

LOPPERSUMONTWERPSTATION

ontwerp

haalbaarheidsonderzoeken

aanbestedingen

bouwvoorbereiding

bouwbegeleiding / directievoering

aardbevingsbestendig ontwerpen

preventief versterken

Aardbevingsbestendig bouwen
Bent u op zoek naar een bedrijf met ervaring 
op het gebied van aardbevingsbestendig bou-
wen? Dan bent u bij Bouwderij op het juiste 
adres.

Bouwderij is specialist op het gebied van 
houtskeletbouw, wat constructief uitste-
kend geschikt is voor aardbevingsbestendig 
bouwen. Houtskeletbouw is een bouwme-
thode die aansluit op internationaal gel-
dende principes van aardbevingsbestendig 
bouwen.

Houtskeletbouw voor aardbevingsbesten-
dig bouwen
Aardbevingsbestendig bouwen is licht bou-
wen. Houtskeletbouw weegt minder dan een 
traditioneel bouwsysteem en kent ook geen 
volledig stijve verbindingen zodat de construc-
tie de bevingskrachten absorbeert. De manier 
van bevestiging van de elementen kunnen tril-
lingen ondergaan zonder constructieve eigen-
schappen te verliezen die nodig zijn voor een 
stabiele en veilige woning.

Dit is dus een uitstekende bouwmethode voor 
met name het aardbevingsgebied in het noor-

den van Nederland als gevolg van de gaswin-
ning. Dit blijkt onder andere uit aanbevelingen 
in het ontwerp Nederlandse Praktijkrichtlijn 
9998 (NPR 9998), die is gepubliceerd door 
NEN.

Berekeningen NAM en Centrum Veilig Wonen
Aardbevingsbestendige bouwprojecten wor-
den volgens de berekeningen van de door 
NAM en Centrum Veilig Wonen geselecteerde 
constructeurs uitgevoerd.

Bouwderij is erkend door Centrum Veilig Wo-
nen (CVW) als bekwaam vakman.

Nul op de Meter
Bouwderij is ook leverancier van houtskelet-
bouw bij projecten welke vallen onder de “Nul 
op de Meter” regeling. De woningen van deze 
projecten worden niet alleen hersteld, ver-
sterkt en verbeterd om ze aardbevingbesten-
diger te maken, maar ook verduurzaamd tot 
Nul op de Meter.

Met deskundigheid en ervaring bouwt Bouw-
derij voor u een veilig thuis.

Bouwderij BV heeft in de afgelopen 2 jaar verschillende aardbevingsbestendige projecten uitgevoerd waaronder ook projecten  
met andere aannemers uit provincie Groningen. Bouwderij heeft aan Bouwbedrijf S.B. Hofman (Stedum),  

Vriesbouw B.V. (Groningen/Schildwolde) en Bouwbedrijf Wolthuis B.V. (Kolham) aardbevingsbestendige houtskeletbouw geleverd.   

Bouwbedrijf S.B. Hofman, Een aanbouw aan een woning te Stedum

Vriesbouw B.V., Nieuwbouwwoning te Meedhuizen

Bouwbedrijf Wolthuis B.V., Rietgedekte woning te Meerstad

Bouwderij BV, Nieuwbouw woning te Baflo

Jeverweg 4, 9723 JE Groningen
info@bouwderij.nl  |  T. 0594 – 69 67 68  |  T. 06 – 208 777 03

www.bouwderij.nl

J.T. Pelletkachels Blijhamsetweg 11 9673 GL Winschoten Tel. 0597-672228
De specialist als het om warmte gaat.

JT Pelletkachels
P e l l e t k a c h e l ,  v e r k o o p  &  o n d e r h o u d

JT Pelletkachels staat voor kwaliteit
√ Verkoop
√ Installatie 

√ Onderhoud
√ Pellets verkoop

Op onze Pelletkachels

√ ISDE Subsidie

√ Minimaal € 500,00

Wij zijn leverancie van Duroflame, Cola, Janus en hebben alles in eigen beheer van  
verkoop tot de volledige installatie. (prijzen zijn na aftrek subsidie)  Kijk voor meer  
informatie op www.jtpelletkachels.nl

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

Bouwderij BV, Pannengedekte woning te Meerstad
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RUG onderzoek naar ervaringen met verkoop 
van woningen in het aardbevingsgebied
De Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen 
van de Rijksuniversiteit Groningen heeft 
onder leiding van professor George de 
Kam onderzoek gedaan naar de ervarin-
gen met de verkoop van woningen in het 
aardbevingsgebied. 

In totaal 1.200 woningeigenaren hebben de 
enquête ingevuld, daarvan hadden 640 hun 
woning nu of in het recente verleden te koop 
staan. Van deze 640 eigenaren hebben 137 
hun woning recent verkocht. Een klein deel 
is positief gestemd over het verloop van de 
verkoop, maar een grote meerderheid heeft 
problemen bij de verkoop, waarbij de aard, 
ernst en achtergrond van die problemen per 
individu sterk verschilt. Het onderwerp blijkt 
bij een aanzienlijk aantal respondenten (veel) 
emotie op te roepen. Veel respondenten 
hebben aanvullende informatie verstrekt door 
toelichtende tekst in de enquête, het toe-
sturen van bijlagen, telefonische of mailbe-
richten. De belangstelling om deel te nemen 
aan vervolgonderzoek is bijzonder groot: 377 
respondenten willen meewerken aan een 
interview, en 176 willen een dagboek gaan 
bijhouden. (Ook) dit duidt op grote betrokken-
heid van de respondenten bij het vraagstuk 
van de verkoop van hun woning.

Samenvatting van de uitkomsten

Naast de items uit de vragenlijst gaven en-

kele respondenten aan dat ook de situatie 
van mensen met (woningen in combinatie 
met) bedrijfspanden meer aandacht moet 
krijgen, en dat geldt ook voor de situatie 
van eigenaren die te maken hebben met 
aardbevingsimpact buiten de door overheid 
en NAM bepaalde contouren en gebieden.

Voor de totale groep respondenten:

•  Woongenot staat onder druk: meer dan de 
helft zal vanwege het risico niet opnieuw 
een woning in het aardbevingsgebied 
kopen. In de beleving van de responden-
ten is het aardbevingsgebied aanzienlijk 
groter dan het gebied (veelal elf ge-
meenten) dat door beleidsmakers wordt 
aangehouden.

Voor de groep respondenten met directe 

ervaring met het verkopen van hun woning:

•  De aardbevingen zijn bij een kwart van de 
respondenten een belangrijke reden om 
hun woning te koop te zetten

•  Ruim de helft heeft de vraagprijs tussen-
tijds verlaagd

•  Aardbevingen zijn als reden om de vraag-
prijs te verlagen belangrijker dan de alge-
mene situatie op de woningmarkt (zoals 
de crisis die achter ons ligt) of krimp

•  Bijna een kwart van de woningen is in de 
loop van het verkoopproces een of meer-
dere keren kort van de markt genomen

•  Een meerderheid denkt het komende jaar 
de vraagprijs te moeten verlagen

•  Driekwart van de woningen heeft schade, 
voor het merendeel is deze (gedeeltelijk) 
erkend door de NAM/CVW

•  Vier van de vijf geïnteresseerde kopers 
houden rekening met aardbevingen

•  De meerderheid van de verkopers voelt 
zich onzeker

•  Bijna de helft van de respondenten doet 
voor eigen rekening aanvullende investe-
ringen bij schadeherstel en/of toepassing 
van de waardevermeerderingsregeling

•  Er is ruime belangstelling voor een vervolg 
op de uitkoopregeling

Voor de groep zonder directe ervaring met 

verkoop:

•  Als zij een woning in het aardbevingsge-
bied zouden kopen letten zij vooral op 
bouwtechnische aspecten en schade(rap-
porten).

•  Voor een woning met goed en netjes gere-
pareerde schade zouden zij (toch) minder 
bieden dan voor een identieke woning 
zonder schade

(wie het hele rapport wil lezen: http://www.
groninger-bodem-beweging.nl/images/pdf/
Eerste-uitkomsten-verkoopervaringen.pdf)

Waarderegeling NAM uitgebreid

Regeling zonder waarde

De waarde van de huizen in het aard-
bevingsgebied is flink gedaald. Het 
verkopen van een huis lukt in de regel 
alleen als er op de verkoopprijs flink 
wordt toegelegd, dus als er verlies wordt 
genomen. Voor dat waardeverlies heeft 
de NAM sedert 29 april 2014 de zoge-
heten Waarderegeling. Daarmee kan de 
huiseigenaar bij verkoop compensatie 
aanvragen voor het waardeverlies. 

Tot dusver was deze waarderegeling slechts 
geldig in de originele 9 aardbevingsgemeen-
ten. Nu zijn daar 3 gemeenten bijgekomen: 
De Marne, Menterwolde en Hoogezand-Sappe-
meer. Woningeigenaren die hun woning in deze 
12 gemeenten hebben verkocht na 25 januari 
2013 kunnen een aanvraag voor compensa-
tie doen bij de NAM. Ook zijn twee andere 
eigendomsverkrijgingen (anders dan verkoop) 

in de regeling opgenomen: verkrijging via 
echtscheiding of verkrijging via erfrecht. Nadat 
vroeger de NAM over de waarderegeling niet 
transparant was, en er berichten in het nieuws 
kwamen dat de huiseigenaren afgescheept 
werden met een compensatie van 2 of 3%, is 
de NAM nu iets transparanter. Nu staan alle 
cijfers op het NAM-platform. Althans ogen-
schijnlijk. Er ontbreken tal van concrete cijfers 
en er zijn veel grafieken nagenoeg onleesbaar, 
doordat er allerlei ingewikkelde uitzonderingen 
zijn (volgens de kleine lettertjes). Een paar 
dingen zijn wel helder. De NAM geeft meestal 
een compensatie tussen 1% en 5%. Althans, 
in de gevallen dat er gecompenseerd is. Het 
gemiddelde is waarschijnlijk dus nog steeds 
een schamele 2 of 3%. Er is tot nu toe in zo’n 
1.000 gevallen compensatie aangevraagd, 
waarbij slechts in ongeveer 400 gevallen daad-
werkelijk compensatie werd uitbetaald. Ook 

deze cijfers roepen meer vragen op dan er op 
de site van de NAM beantwoord worden. 

Reken je niet rijk

Als huiseigenaar is het echter zaak je vooral 
niet rijk te rekenen! Stel je huis wordt ge-
taxeerd op € 125.000, en voor dat bedrag 
zet je het te koop. Na een jaar verlaag je de 
vraagprijs naar € 115.000, en na nog een 
jaar verkoop je het huis (eindelijk) voor € 
100.000. Henk Kamp legt de Tweede Kamer 
steeds uit dat de eigenaar voor het waarde-
verlies gecompenseerd wordt via de waarde-
regeling van de NAM. Maar zo werkt het niet. 
De NAM stuurt namelijk een paar taxateurs 
op pad die de kenmerken van het huis in een 
schitterend rekenmodel invoeren. Dat model 
rekent vervolgens de compensatie uit. Die is 

in dit voorbeeld 2%, dus krijgt de eigenaar  
€ 2.000. Maar dat is natuurlijk niet het ver-
lies van de eigenaar, het verlies is € 25.000! 
De NAM kijkt niet naar de verkoopprijs. 
Had de eigenaar het huis voor € 120.000 
verkocht, dan had de eigenaar – dankzij het 
model – ook 2% compensatie gekregen. En 
ook bij een verkoopprijs van € 95.000! Ook 
hier geldt: de NAM is de baas. De schade-
veroorzaker stelt de omvang van de schade 
vast. De NAM doet een aanbod. Een second 
opinion is niet mogelijk voor de huiseigenaar. 
Het is slikken of stikken. Echt NAM. Feiten 
en cijfers? De Waarderegeling gaat natuur-
lijk over geldbedragen. En geldbedragen 
worden op de site van de NAM nu juist niet 
genoemd... Pardon? Inderdaad, geen enkel 
geldbedrag! Dat is een feit.

Bent u eigenaar van een monument? 
Onder auspiciën van de GBB wordt voor leden een werkgroep opgestart voor eigenaren 
van particuliere monumenten. Doel van de werkgroep is om te komen tot een systemati-
sche opbouw van kennis en knowhow op het gebied van monumentenzorg en gaswinnings-
schade. Ook willen we ervaringen uitwisselen die eigenaren van monumenten hebben met 
schademelding en afhandeling door CVW/NAM en met ondersteuning door Libau. Aanmel-
den kan per mail naar: contact@groninger-bodem-beweging.nl, met in de onderwerpregel 
van de mail ‘monumenten’. Er wordt dan binnenkort contact met u opgenomen.

http://www.groninger-bodem-beweging.nl/images/pdf/Eerste-uitkomsten-verkoopervaringen.pdf
http://www.groninger-bodem-beweging.nl/images/pdf/Eerste-uitkomsten-verkoopervaringen.pdf
http://www.groninger-bodem-beweging.nl/images/pdf/Eerste-uitkomsten-verkoopervaringen.pdf
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Aardbevingsschade...

Begeleiding en ondersteuning
naar CVW/NAM

Rouaanstraat 14
9723 CD Groningen

Contra Expertise

KeyPro Housing:

Snel meubileren zonder zorgen

Over KeyPro
KeyPro zorgt voor een 
passende woning met 
een passende inrichting, 
voor elk budget en met 
de gevraagde kwaliteit. 

Expat housing
Gemeubileerde woningen 
in alle grote steden van 
Nederland, afgestemd 
op de behoeftes van u 
of van uw (internationale) 
personeel.

Verkoopstyling
Verkopen van een huis 
is een uitdaging. Met 
KeyPro verkoopstyling 
verhoogt u de verkoop-
kansen van uw woning.

Rouaanstraat, 9723 CD Groningen
T. 0595 431656   |   E. corinne@bouwstrategie.nl

WINNAAR

2016
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Minister Kamp over de sociale structuur in Groningen
“Over de uitkoopregeling heb ik al vaker 
gezegd dat ik graag Groningen in stand 
gehouden zie. Dit betekent dat ik de so-
ciale structuur van dat gebied in stand 
wil houden.” 

Welke sociale structuur heeft Kamp hier voor 

ogen? 

•   De onderlinge, soms argwanende blikken in 
de dorpen tussen verschillende mensen? 

•   Zij die weg willen tegenover zij die willen 
blijven?

•   Mensen die zeggen niets meer met de 
problemen te maken te willen hebben, 
omdat ze anders geen nacht meer slapen, 
tegenover de mensen die zeggen: “Het 
wordt toch allemaal keurig opgelost?”

•   Zij die (terecht!) aan de weg timmeren en 
zij die liever hun mond houden over schade 
want wat zouden de buren wel niet denken? 

•   Zij die duidelijk laten horen dat hun huis 
niks meer waard is en zij die dat graag 
stilhouden omdat anders de verkoopwaarde 
nog verder terugloopt?

•   Is dat de sociale structuur waar Kamp het 
over heeft? De structuur die hij de afgelo-
pen jaren zelf kapot gemaakt heeft?  En 
waarvoor hij toestemming geeft daarmee 
nog jaren door te gaan?

•   De man die in een positie zit waardoor, 
uitgerekend hij(!), ALLES zou moeten weten 
over de problemen hier, (dus ook de socia-
le) en ook wat hij met zijn beleid vernietigd 
heeft, wil ‘graag de sociale structuur in 
stand houden’?

De minister vervolgde in de Kamer met: 

“De problemen moeten in Groningen opgelost 

worden, zodat de mensen daar naar tevreden-

heid en veilig leven. Daarop moet ons beleid ge-

richt zijn. Ik richt mij niet op het zo veel mogelijk 

uitkopen in dat gebied. Wel zijn er een aantal 

regelingen, bijvoorbeeld voor bijzondere geval-

len, zoals een waardeverminderingsregeling en 

een waardevermeerderingsregeling. Er wordt 

nu ook een proef gedaan met 55 woningen die 

langer dan een jaar te koop staan. Deze wonin-

gen worden opgekocht. We evalueren de proef 

vervolgens en zullen bekijken welke conclusies 

we daaraan kunnen verbinden wat betreft het 

beheersbaar maken van de woningmarktpro-

blematiek. De invulling van de 55 woningen in 

de proef is zodanig dat alle woningen met een 

vraagprijs beneden de €200.000 die aan de 

criteria voldoen, kunnen worden opgekocht. Bij 

woningen boven de €200.000 is een selectie 

gemaakt. De eerlijkste selectie is om dat te 

doen via een loting, nadat je hebt vastgesteld 

wie er allemaal aan de eisen voldoen. Zo kan 

er geen oneerlijkheid zijn. Een uitzondering gold 

voor een vijftal gevallen. Daarin was sprake van 

bijzondere omstandigheden vanwege een sa-

menloop van verschillende problemen. Daarvan 

is gezegd: die gaan we in ieder geval aanko-

pen. Deze pilot of proef hebben we nu. Als die 

afgerond is, gaan we vervolgens bekijken welke 

lessen we daaruit kunnen trekken. Ik ga die pi-

lot nu echter niet meer veranderen. Ik houd ook 

vast aan mijn uitgangspunt dat ik de sociale 

structuur in Groningen in stand wil houden.”

Om met Rutte te spreken, “Pleur op zeg.”

Waardoor is hier eigenlijk de woningmarkt 
verziekt? Waardoor is de sociale structuur er 
een geworden van angst, eenzaam verdriet en 
soms jaloezie en haat en nijd? Waar is de ge-
roemde solidariteit in Groningen gebleven en 
door wie worden mensen uit elkaar gespeeld? 

Wij constateren slechts:

•   Mensen doen alsof er niets aan de hand is;
•   Mensen zijn of worden murw, zijn zelf niet 

deskundig genoeg of niet opgewassen 
tegen ‘deskundigheid’ aan de andere kant;

•   Mensen krijgen thuis ruzie over de verschil-
len van mening over de aanpak door NAM 
en CVW;

•   Mensen zijn bang woedend te worden als ze 
zich in de problematiek verdiepen of zelfs 
als ze er met hun buren over praten;

•   Mensen zetten (te snel) hun handtekening 
omdat ze het zat zijn of omdat ze anders in 

eindeloze en dure (advocaten!) procedures 
verzeild dreigen te raken.

Lees elders in deze krant nog maar eens de 
artikelen en uitspraken van diverse autoritei-
ten over de werkelijkheid achter de gaswinning 
en vergelijk die met de beloften en uitspraken 
van onze bestuurders. En vergelijk dat vooral 
met wat uzelf is overkomen!

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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Onderdendam grijpt  
de kansen!
Op woensdag 6 juli presenteerde de 
werkgroep HOO!! [Houd Onderdendam 
Overeind] Het plan van aanpak Onder-
dendam ZOO!!. Een plan waaronder de 
bewoners sinds 2012 de schouders heb-
ben gezet om van de aardbevingen een 
kans te maken. Een plan om woningen 
te versterken, duurzamer te maken en 
generatiebestendig, zodat iedereen hier 
kan blijven wonen die dat graag wil. 

Het doel: de leefbaarheid en kwaliteit van 
dit actieve en initiatiefrijke dorp – “het mooi-
ste van Groningen,” zeggen de organisato-
ren zelf - veilig te stellen binnen de context 
van de actuele aardbevingsproblematiek. 
Voor de generaties van nu en morgen.

Onderdendam, zo is misschien niet bij ieder-
een bekend heeft het hoogste schadeniveau 
van alle dorpen in het aardbevingsgebied. 
65% van alle particuliere en huurwoningen 
heeft door de NAM erkende schade. Dat is 
een gigantische opgave voor een dorp van 
540 inwoners met naar verhouding meer 
Rijksmonumenten dan de stad Amsterdam. 

En toch valt het buiten de contouren die 
NCG Alders heeft omlijnd voor de start van 
zijn aanpak van het gebied. 

Geen nood: initiatiefnemers Kees Willemen 
en Lolke Weegenaar waren Alders zogezegd 
net een slag voor. Het dorp was, mede dank-
zij hen, al ver gevorderd met de plannen 
toen Alders van start ging. 

Resultaat het Actieplan Onderdendam 2016-
2026 is klaar! En met recht kan gezegd: het 
resultaat mag er zijn. Een voorbeeld voor 
velen. Zowel van aanpak als van inhoud. De 
visie is er. Nu het geld nog, zullen we maar 
zeggen. 

Het plan werd gepresenteerd met een avon-
tuurlijke ontdekkingstocht voor dorpsbewo-
ners en genodigden langs tien actiepunten 
in het dorp. 

Voor meer inlichtingen: 
Kees Willemen:  
E-mail: c.j.a.j.m.willemen@ziggo.nl 
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www.westerdijkbevingsschade.nl

Kalverkampen 21 • 9628 TT Siddeburen
0598-371941 • info@westerdijkbevingsschade.nl

Westerdijk Bevingsschade Advies  
Begeleiding & Contra Expertise 

Wat kunnen wij voor u betekenen?
•  Onderhandeling met de NAM bij  

aankoop/verkoop van uw woning of eigendom
• Conflictbemiddeling bevingsschades
• Begeleiding bij aardbeving gerelateerde vraagstukken
• Bouwkundige inspectie
•  Nulmetingen woning: Bouwkundige vooropname van uw woning  

waarin de volgende aspecten worden opgenomen en gerapporteerd:  
huidige staat, detailfoto’s van gebreken, foto’s van alle muren en een  
technisch installatierapport 

Een deskundig team streeft ernaar om u op een professionele wijze te  
adviseren en te begeleiden. Kortom, wij staan graag voor u klaar!

www.westerdijkbevingsschade.nl

Kalverkampen 21 • 9628 TT Siddeburen
0598-371941 • info@westerdijkbevingsschade.nl

CONTRA-EXPERTISE
Bent u het niet eens met uw schadetaxatie?  

Dan zijn wij er voor u!  
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Pleidooi voor onderzoek naar waterhuishouding 
Peter van der Gaag: “Aardbevingen zetten  
grondwaterhuishouding op zijn kop”

“Hoe gedraagt de grondwaterhuishou-
ding zich bij de zeer ondiepe aardbevin-
gen die hier door de gaswinning worden 
veroorzaakt?” Dat is de belangrijkste 
vraag die de geoloog Peter van der Gaag 
zich stelt in de aardbevingsproblematiek. 

En die vraag is hem ingegeven door eigen 
ervaringen met het gedrag van de Groninger 
bodem. De manier waarop daarmee tot nu 
toe wordt omgegaan, bestempelt hij min of 
meer als wetenschappelijke inteelt, vriend-
jes die elkaars werkstukken beoordelen. En 
“inteelt maakt niet slimmer,” betoogt Van 
der Gaag.

“Dat aardbevingen de grondwaterhuishou-
ding volledig op zijn kop kunnen zetten en 
daarin grote veranderingen kunnen veroor-
zaken, wisten de Romeinen al. Aardbevings-
landen doen al tientallen jaren onderzoek 
naar het verband tussen die twee. Er zijn 
opvallende zaken aangetroffen. Een aardbe-
ving in Nieuw-Zeeland schokte op een plaats 
het grondwaterpeil meer dan 7 meter naar 
boven. Een aardbeving in Taiwan bracht het 
grondwaterpeil meer dan 6,5 meter hoger. 
Meer dan twee maanden later stond het nog 
steeds 3,5 meter hoger. Bekend is dat na 
een aardbeving de chemische samenstel-
ling, de temperatuur en zelfs de hoeveelheid 
vaste deeltjes in het grondwater kunnen 
veranderen.”

“Klei verandert soms in modder en de 
draagkracht vermindert daarbij sterk. Veran-
deringen zijn waargenomen tot op duizenden 
kilometers van het epicentrum,” zo weet hij 
uit ervaring van zijn collegae. Zij onderschrij-
ven dan ook zijn onderzoeksvraag.

Dat het veranderen van het grondwaterpeil 
en de bodemsamenstelling belangrijk zijn 
voor Groningen, is volgens hem vanzelfspre-
kend. Immers Groningen ligt voor een groot 
deel onder de zeespiegel. “Er dreigt nu al 
verzilting en we kunnen de bovenste 200 
meter vanaf het maaiveld beschouwen als 
een verzadigde waterlaag met daarop een 
paar meter slecht doorlatende zeeklei.”

“We zijn nu meer dan 4 jaar na Huizinge en 

de lijst van meldingen over lekke mestkel-
ders, verandering in samenstelling van het 
grondwater, temperatuur en zoutgehalte van 
het water, golvende akkers, ondergelopen 
kelders, leeggelopen sloten is immens groot 
geworden. Contra-expertisebureaus zonder 
mogelijkheid om onderzoek te doen, hebben 
zich massaal bij mij gemeld. Veel mensen 
zitten met vragen en er kwam tot nu toe 
geen enkele reactie van de kennisinstellin-
gen die bij het grote Nederlandse onderzoek 
van aardbevingen zijn betrokken.” En uiter-
aard ook niet van CVW en NAM...

Combinatie van mechanismen 

De onderzoeken van Van der Gaag cs. 
wijzen ook uit dat er mogelijk combinaties 
van verschillende mechanismen optreden in 
Groningen. In zijn woorden: “De vele kana-
len met talloze huizen op de oevers (lateral 
spreading), veel verwekingsgevoelig blauw 
zand op enige meters diepte en de onge-
woon ondiepe grondwaterspiegel, maken 
onderzoek naar die combinaties meer dan 
noodzakelijk.”
Het is Van der Gaag een raadsel waarom de 
drempelwaarde voor de piekgrondversnelling 
(zeg maar: veranderingsgevoeligheid) voor 
verweking in Groningen door de Nederland-
se kennisinstellingen op 0.1-0,2 g wordt 
gesteld terwijl die elders in de wereld veel 
lager ligt. “Juist hier is de zaak veel gevoeli-
ger door de optelling van al die aardbevings-
gevoelige ingrediënten samen.”

“In Japan blijkt na een aardbeving van 0,25 g 

dat een naschok met slechts een PGA 
(piekgrondversnelling) van 0,025 g al tot 
verweking leidt en tot meer schade dan de 
hoofdschok. Ook in andere landen lijken 
effecten van aardbevingen zich te stape-
len. Geen wonder. Er is immers bewezen 
dat grondwaterspiegels lange tijd verhoogd 
kunnen blijven.”

Veel onzin

Deze zomer zijn er vijf contra-experts bij 
Van der Gaag geweest met de vraag hoe 
het komt dat er zoveel onzin over de bodem 
wordt geschreven bij de schadevaststel-
ling en wat ze eraan zouden kunnen doen. 
“Waarom staat er eigenlijk zoveel onzin 
over de bodem in rapporten van gerenom-
meerde ingenieursbureaus? Waarom is er 

geen enkele kwaliteitsbewaking? Waarom 
worden drukopbouwende mechanismen 
nooit beschreven en waarom hanteert men 
foute drempelwaarden? Waarom ontbreken 
naast enige kwaliteitscontrole ook alle 
vormen van coördinatie in het Nederlandse 
aardbevingsonderzoek? Hoeveel duizenden 
lekke kelders zijn er nodig voordat bij al die 
commissies iemand geïnteresseerd raakt in 
deze problematiek?”

“Het is al lang bewezen dat inteelt niet slim-
mer maakt. Als al die rapporteurs steeds 
weer kritiekloos zaken van elkaar overne-
men, komen we geen stap verder. Het wordt 
tijd voor echt onafhankelijk onderzoek!” 
aldus de wetenschapper.

Pleidooi voor samenhangend onderzoek  
naar de bodem

De Groninger Bodem Beweging geeft al jaren aan gaswinning, waterhuishouding, 
bodemdaling en aardbevingen in Groningen in hun samenhang moeten worden onder-
zocht. NAM en CVW kunnen niet meer volstaan met in hun protocollen een enkelvoudige 
relatie te leggen tussen aardbeving en schade. Er moet sprake zijn van de relatie tussen 
gaswinning en schade! Groninger onroerend goed, met name het wat oudere deel, is 
niet gebouwd op, zeker niet bestand gebleken tegen, gaswinning, bodemdaling, verande-
rende waterhuishouding en aardbevingen en alles wat daarmee samenhangt. Het wordt 
tijd dat daar erkenning voor komt. Op deze pagina publiceren wij een bewerking van een 
deel van de bevindingen van Peter van der Gaag, de Groninger geoloog die zich al jaren 
met deze problematiek bezighoudt en daar regelmatig over aan de bel trekt.

Waar blijft de parlementaire enquête?
Henk Kamp: Haags 
accountmanager voor 
Shell, of ‘puppet on a 
string’ van de Haagse 
Coalitie?

Stelt u zich het volgende eens voor: een 
kabinet dat een product is van twee van 
Nederlands meest ambitieuze mannen: 
Rutte en Samson. En dat deze mannen 
afspraken hebben gemaakt om in 2013 
(het jaar direct na hun aantreden), 2014 
en in 2015 te bezuinigen. 

Om vervolgens in 2016 en 2017 (het jaar 
van de verkiezingen) weer voor Sinterklaas 
te spelen. En op die wijze hun herverkie-
zing zeker te stellen. Stel dat. En stel dat 
destijds, eind 2012, minister Henk Kamp 
deze heren en hun rechterhanden (Asscher 

en Zijlstra) confronteerde met het toenma-
lig advies, naar aanleiding van de beving 
bij Huizinge, van SodM: zo snel en zoveel 
mogelijk minderen van de gaswinning. Maar 
dat deze ‘hoge’ heren toen besloten om niet 
nog meer bezuinigen en dus niet minder, 
maar zo mogelijk meer gas te winnen! En 
dat onder meer onder het mom van ‘meer 
onderzoek’ dat nodig zou zijn? Wat zou dat 
dan zeggen over deze mannen? Wat zou dat 
zeggen over Henk Kamp?

Heeft Henk Kamp zich gewillig laten leiden? 
Heeft hij zich opgeworpen als volgzaam 
verdediger en uitvoerder van een omstreden 
besluit? Om als kop van jut te fungeren, 
wetende dat hij in 2017 toch wil stoppen 
en hij dan af mag zwaaien als minister van 
Staat. Of iets dergelijks? Toch een andere 
kijk op de minister die nu eigenlijk wordt 

beschouwd als een soort Haagse, met 
publieke gelden betaalde, accountmanager 
van de Shell. Is Kamp de puppet on a string 
voor de top van de coalitiepartijen?

Wanneer we deze gedachte doortrekken….
Nu, in 2016, moet er, met de verkiezingen 
in het vooruitzicht, weer voor Sinterklaas 
kunnen worden gespeeld. Dat conflicteert 
met het minder winnen, dus minder inkom-
sten voor de staatskas. Wanneer de mist is 
opgetrokken dan kan wellicht blijken dat de 
besluiten over Groningen en haar gas niet 
van Henk Kamp komen, maar direct van de 
top van de coalitie. Wat natuurlijk meteen 
de uiterst hypocriete houding van de PvdA’er 
Jan Vos verklaart in het debat: hij is met 
handen en voeten gebonden aan coalitie 
afspraken. 
En stel, nogmaals stel, dat er in 2014 twee 

VVD vrinden (Joustra en Muller) werden 
gepositioneerd binnen de Onderzoeksraad 
voor de Veiligheid (OVV). Vrinden die tegen 
een ieder die het horen wilde moesten 
vertellen dat iedereen het tot dan (dus voor 
Huizinge) niet goed had aangepakt en dat 
het deze regering en deze VVD-minister 
zijn die er pas werkelijk iets aan doen. Stel 
dat… 
Ten slotte, om de politieke elite niet 100% 
de schuld te geven van de gasellende van 
Groningen: Is het ook voor te stellen dat 
Shell en Exxon een waarschuwing (= eufe-
misme) hebben afgegeven aan de politieke 
top? Zoals bijvoorbeeld de suggestie van 
een mogelijke verhuizing van de centrale 
kantoren van Shell naar Londen, of van 
raffinagecapaciteit van Pernis naar…? Of 
van het hoofdkantoor van Exxon Europa van 
Breda naar..? Zegt u het maar… Of is het 
voor te stellen dat er door deze multinatio-
nals wellicht verleid wordt met toekomstige 
interessante baantjes?
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• Voegenrenovatie • Impregneren

• Gevel- en dakreiniging • Graffi  ty verwijdering

• Vochtstralen • Herstel Aardbevingsschade

Schadewacht is er...
 

Voor iedereen die bezit juridisch wil vast-

leggen. Wij leggen uw huidige situatie 

vast via een akte van constatering die is 

opgemaakt door een beëdigd gerechts-

deurwaarder. Schadewacht is erop 

gericht om discussies in de toekomst 

zoveel mogelijk te beperken of te voor-

komen.

Seismische Gasafsluiter
KZ introduceert in Nederland de Seismische 
Gasafsluiter.

Deze seismische Gasafsluiter sluit bij een 
zware aardbeving het gas af. In geval van een 
grondversnelling groter dan 0,2 g, wordt de 
afsluiter direct geactiveerd. Na controle van 
de huisinstallatie, kunt u eenvoudig de 
gastoevoer weer activeren. 

Hiermee creëert u een veilige woon- of 
werkomgeving, zonder onvoorziene uitstroom 
van gas.

Meer informatie vindt u op onze site:
http://www.kz.nl/product/254/seismische-gasafsluiter

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op 
via 038-468 47 47 of via www.kz.nl

KZ B.V.
Postbus 40049 Pascalweg 4 info@KZ.nl
8004 DA Zwolle 8013RC  Zwolle www.kz.nl

Belangrijkste kenmerken

 Sluit de gastoevoer af bij een zwaardere 
aardbeving

 Reageert niet op andere trilling, zoals bij een 
langsrijdende vrachtwagen

 Plaatsing direct achter de gasmeter

· Levensduur batterij 10 jaar

· Eenvoudig te installeren door een installateur

· Leverbaar in de gangbare leidingmaten

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.



WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL 33

Mensen zien door de bomen het bos niet meer
Juridisch gezien is de hele aanpak van 
de aardbevingsproblematiek een chaos 
aan het worden. Mensen zien door 
de bomen het bos niet meer, worden 
van het kastje naar de muur gestuurd, 
hebben geen houvast meer aan wet- en 
regelgeving en dreigen in een situatie 
van rechteloosheid terecht te komen. 

Alle goede bedoelingen van ministers, poli-
tici, NCG en CVW ten spijt: de NAM (Shell/
Exxon) is in staat de overheid van alle 
kanten te chanteren en heeft de macht in 
handen om alles en iedereen tegen elkaar 
uit te spelen. Deze conclusie valt wel te 
trekken uit een artikel dat Prof. Mr. Dr. H.E, 
Bröring in juni publiceerde in het Nederlands 
Tijdschrift voor Energierecht. 

De belangrijkste oorzaak is in dat artikel 
ook te vinden: in 1963 heeft de toenmalige 
regering een pact gesloten met Shell/Esso 
(lees:NAM) waarbij de eigendom van alle 
gas onder pakweg de provincie Groningen is 
overgedragen aan de NAM! En de NAM wil 
natuurlijk altijd kunnen beschikken over z’n 
eigendommen. En ministers kunnen daar 
niet omheen!

Over de winning en de opbrengsten en 
kosten daarvan werden toen ook al af-
spraken gemaakt. Die afspraken werden 
ondergebracht in een speciale maatschap 
Groningen, waarin NAM en Staat elk 50% 
zeggenschap hebben, maar de kosten en 
opbrengsten 40/60 worden verdeeld. Een 
deel van de opbrengst is dus bedoeld voor 

de aandeelhouders van Shell en Exxon die 
voor hun risicodragend kapitaal zo lang 
mogelijk een zo hoog mogelijke opbrengst 
willen hebben. Een ander deel is voor de 
Nederlandse staat, die er zo lang mogelijk 
de rijksbegroting mee wil ondersteunen. 

De vraag moet zijn:  
“Is de schade ontstaan door  
de gaswinning?”

Over de schade die ontstaat door gaswin-
ning, zijn ook afspraken gemaakt. Sterker 
nog: wetten bepalen hoe die schade afge-
wikkeld moet worden, hersteld moet worden 
en wie voor de kosten moet opdraaien: de 
exploitant. Die wet spreekt van “Mijnbouw-
schade.” Sommigen spreken tegenwoordig 

van “mijnschade.” De eeuwige vraag is 
nog steeds: “Is de schade ontstaan door 
aardbevingen?”  Maar die vraag is dus niet 
de goede. De vraag moet zijn: “Is de schade 
ontstaan door de gaswinning?” Want gas-
winning is een vorm van mijnbouw!

Wat dat betreft komen de arbiters in hun 
eerste uitspraken dichter bij de werke-
lijkheid. Zie de zaak Leens. Arbiters zijn 
oud-rechters die namens de NCG onafhan-
kelijk uitspraak doen in een hopeloos gewor-
den zaak tussen NAM/CVW en de eigenaar 
van een pand. De GBB is (nog steeds) van 
mening dat alle schade die (in de loop der 
jaren) door de gaswinning is ontstaan, ruim-
hartig vergoed moet worden. 

Vertrouwen in overleg met NCG over NAM-schadeprotocol verdwenen

De Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad  
staken hun advisering aan de NCG over het NAM-schadeprotocol
Het huidige schadeprotocol deugt niet. 
De Nationaal Coördinator Groningen 
(NCG) heeft voor de zomer aangegeven 
met de Maatschappelijke Stuurgroep in 
gesprek te willen over een herziening 
van het schadeprotocol. Maar dat zou 
moeten, binnen door NAM vastgestel-
de kaders. En intussen blijkt dat NAM 
daarnaast nog een geheel eigen koers 
kan varen. Wij vinden dat ontluisterend. 
Dit tast het draagvlak aan van de NCG, 
Hans Alders, hetgeen de Maatschappe-
lijke Stuurgroep betreurt.

Dat aantasten werd nog eens pijnlijk 
duidelijk, toen de NCG onlangs een nieuwe 
aanpak voor schadeafhandeling voor de 
meldingen buiten de zogenaamde contouren 
presenteerde. Ontworpen door NAM en niet 
met overleggremium van burgers besproken. 
Dit gegeven, samen met het aan de kant 
zetten van Vergnes-expertise, één van de 
grootste contra-expertisebureaus in de 
regio, de zee van C-schades, het jarenlang 
onterecht negeren van de schades in het 
buitengebied, zijn de ‘druppels ’ die de volle 
emmer doen overstromen. Zolang NAM 

dergelijke interventies in volledige vrijheid 
kan en mag doen heeft het voor ons geen 
enkele zin om de NCG te adviseren over een 
nieuw NAM-schadeprotocol!

Immers, NAM doet toch wat zij zelf wil. Daar-
aan moet een einde komen!

Uitgangspunt: schade-inspecties niet langer 

door NAM uitgevoerd

Zowel de Groninger Bodem Beweging als het 
Groninger Gasberaad, de twee partijen die 
het overleg met de NCG in de Maatschappe-
lijke Stuurgroep voeren, hebben dit aan de 
NCG meegedeeld. Voor beide partijen geldt 
dat zij pas weer geloofwaardig een gesprek 
over schadeafhandeling willen en kunnen 
voeren wanneer het uitgangspunt is, dat de 
schade-inspecties in eerste aanleg niet lan-
ger door NAM worden uitgevoerd. Dat NAM 
vervolgens wel beoordeelt of zij zich aan-
sprakelijk acht voor de geclaimde schade is 
van een andere orde. Het liefst zien wij NAM 
er helemaal tussen uit, maar in ieder geval 

aan de voorkant van het proces.

Eerste inspectie door onafhankelijke organi-

satie los van NAM

Het vaststellen van de schade in een eerste 
inspectie moet door een onafhankelijke 
gekwalificeerde schadetaxateur/expert 
gebeuren die organisatorisch is ingebed in 
een volledig onafhankelijke organisatie los 
van NAM. Het is vervolgens aan NAM om te 
bepalen of ze met de schadeclaim akkoord 
gaat of niet. Al dan niet met een contra- 
expertise.

Instemmingsrecht

Pas als dit model, overigens geheel in lijn 
met de aangenomen motie van mevrouw 
Dik-Faber (CU) op hoofdlijnen akkoord is, 
zijn wij bereid met de NCG over de verdere 
uitwerking te spreken. Wij willen in dat geval 
verder gaan dan vrijblijvende advisering - 
zoals nu - en gaan dan voor een coproductie 
met de NCG waarbij wij instemmingsrecht 
hebben.

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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Zo'n 250 mensen uit Friesland, Twente en Groningen brachten zaterdag 24 september 
het NAM-gebouw aan het schudden. Zij hebben het helemaal gehad met de houding 
van de NAM en moeders Shell en Exxon Mobile voor wat betreft winning en gebruik  
van fossiele brandstoffen en met de afwikkeling van de schade die ontstaat door  
de winning van bodemschatten. De Groninger Bodem Beweging was aanwezig om  
de organisatoren (Milieudefensie, Coalitie Gasverzet) te ondersteunen.  
Per fiets, per trekker en lopend kwamen de deelnemers uit alle hoeken aangestroomd. 
Zie www.eenvandaag.nl/24-09-2016 voor een verslag.
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• Een energiecheck waarmee u uw energieverbruik vergelijkt met 

vergelijkbare huishoudens en de buurt.

• De zonatlas waarmee u kunt zien of uw dak geschikt is voor zonnepanelen. 

• Online quickscan, waarmee u kunt bepalen wat de meest logische 

energiebesparende investering voor uw huis is. Een energieadvies op maat! 

• Informatie over het energielabel, muurisolatie, zonnepanelen, vloerisolatie, 

dakisolatie, HR++ glas, zonneboiler en duurzame verwarming.

• Een overzicht van betrouwbare bedrijven bij u in de buurt.

• Handige folders & een checklist voor het aanvragen en beoordelen van 

• Informatie over subsidie en de mogelijkheid om u aan te melden voor 

de nieuwsbrief zodat u nooit meer iets mist over subsidies of acties in de 

buurt.

• 

(duurzame) verbouwing, installatie of isolatieklus.

• Checklisten voor het beoordelen van de werkzaamheden.

Energiebesparing begint op het energieloket van uw 
gemeente! Op www.energieloket-groningen.nl staan 
wij voor u klaar met:

Groningse huishoudens geven gemiddeld één maandsalaris per jaar uit aan 

energie. Dat kan anders! 

Maakt u zich zorgen over uw energierekening, Of heeft u last van kou, tocht of 

in al deze gevallen uitkomst biedt. Met isolatie is er fors geld te besparen op uw 

rekening, is het ’s winters warm en zomers lekker koel. En zonnepanelen? Ook 

dat is een goede investering; vergelijkbaar met 6% rente op bank.

GRONINGEN

voor alles over energiebesparing, kijk op: 
www.energieloket-groningen.nl

Er is nu subsidie voor vloerisolatie, dakisolatie, muurisolatie en glas! 
Vraag de informatie aan op www.energieloket-groningen.nl/subsidie

Eerste Hulp Bij Energiebesparing

      • Verwarming
     • Gas- en Waterleiding
    • Ventilatiesystemen
   • Sanitair en Riolering
  • Zink- en Koperwerk
 • Dakbedekking en EPDM
• Zonnepanelen

Hoofdweg 185 • 9628 CN Siddeburen
T 0598-432626 • F 0598-432731 • M 06-51063525 • info@zijlstrasiddeburen.nl
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Bouwadvies Beumer
Het begon allemaal in 2015. De ouders 
van Robert schakelden een contra-ex-
pert in om de schade aan hun huis af te 
handelen. Als student Bouwkunde kon 
hij zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen 
en bestudeerde de rapporten nauwkeu-
rig. Van het één kwam het ander. Hij 
deed een aantal zaken samen met de 
contra-expert en besloot toen om op 
eigen benen verder te gaan samen met 
zijn vrouw Zoë.

31 contra dossiers, 11 succesvol afgerond,  

8 bij de arbiter

Inmiddels hebben ze samen 31 contra dos-
siers op zich genomen, waarvan een groot 
deel succesvol is afgerond en een deel 
uiteindelijk bij de arbiter terecht is gekomen. 
Een mooi resultaat voor de korte tijd dat  
ze aan de slag zijn met de aardbevings- 
dossiers. 

"Robert heeft in zijn rapport duidelijk aange-
geven welke schade wel en welke niet door 
de aardbevingen zijn veroorzaakt. Ik heb 
gezien hoe nauwkeurig ze de schade onder-
zocht hebben, dus vertrouw ook volledig op 
dit oordeel"

De schade aan je huis wordt tot in detail 
bekeken. Het vertelt namelijk precies wat 
ermee is gebeurd. Robert en Zoë maken 
gebruik van een toetsmodel waardoor ze 
precies weten waar en hoe aardbevings-
schade kan ontstaan bij verschillende types 

woningen. Ook kijken ze of er op andere 
plekken in je woning nog schade is ont-
staan. Kortom, ze kijken naar alle schade 
aan je huis. Dit alles om tot een volledig én 
onafhankelijk oordeel te komen. 

Toekomst in Groningen

Zelf zijn ze helemaal verknocht aan Delfzijl 
en willen hier hun kinderen laten opgroeien. 
Doordat ze in het aardbevingsgebied wonen 
weten ze precies hoe de Groningers zich 
voelen. 

"Ik werd helemaal nerveus van het gedoe 
rondom de schade aan ons huis. Als ik vra-
gen had of iets niet helemaal begreep kon 
ik bellen, ook 's avonds. Dat maakte het 
allemaal een stuk makkelijker." 

Persoonlijk contact staat voor Robert en 
Zoë voorop. Ze zien te vaak dat gedupeerde 
Groningers bezocht worden door experts 
die slechts de schade opnemen en weer 
verder gaan. Er is vaak geen tijd om zich te 
verdiepen in de aardbevingsellende van de 
Groningers en het verhaal achter de schade 

is juist zo belangrijk. Je vertrouwt de con-
tra-expert immers wel de schade afhande-
ling van jouw huis toe.

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

Help! Scheuren in de muur, wat nu?
Sinds het najaar van 2012 zijn er in Gro-
ningen bijna 70.000 schademeldingen 
bij de NAM gemeld.
 
Deze schades zijn inmiddels voor het groot-
ste deel vakkundig hersteld. Bij duizenden 
woningen is het gescheurde metselwerk 
verstevigd met spiraalvormige wapening van 
RVS en is de schade nagenoeg onzichtbaar 
gerepareerd. 
 
Op dit moment zijn, in opdracht van de NAM, 
diverse partijen druk bezig om te kijken op 
welke wijze woningen die hiervoor in aan-
merking komen preventief versterkt kunnen 
worden.
 
Preventief versterken is in de eerste plaats 
bedoeld om de veiligheid van de bewoners 
van de woning te kunnen waarborgen. De 
eerste 150 woningen waarbij verschillende 
systemen zijn toegepast zijn inmiddels ge-
faseerd opgeleverd. Dit betreft in nagenoeg 
alle gevallen rijtjeswoningen waarbij op een 
slimme, effectieve wijze in bijna alle geval-
len de woningen niet alleen zijn versterkt 
maar ook energieneutraal zijn gemaakt.

Voor seriematig gebouwde woningen 
voldoen de verschillende gehanteerde 
systemen. Voor de overige woningen zal 
echter per situatie kritisch gekeken moeten 
worden op welke wijze hier samenhang in 
de bouwdelen gecreëerd kan worden zonder 
het oorspronkelijke karakter van de woning 
aan te tasten.

Total Wall heeft in samenwerking met ABC 
ADAMAS, voor de destijds door de NAM 
uitgeschreven ontwerpwedstrijd, een tweetal 
uiterst bruikbare systemen ontwikkeld:

- de Spouwdonut 
- de Seismic Connector 
Het “Spouwdonut – Systeem” is door de 
vakjury van de ontwerpwedstrijd beloond 

met de VAKWERKPRIJS 2015.Dit systeem 
maakt de koppeling van vloeren en muren 
mogelijk waarbij trek-en drukkrachten wor-
den opgevangen. 

Het Seismic Connector systeem is ontwik-
keld om buitenmuren d.m.v. het combineren 
van renovatie-spouwankers met wokkelvor-
mige wapening te koppelen aan bestaande 
of nieuw op te zetten binnenmuren.

Het zijn beide systemen die voor de bewo-
ners minimale overlast veroorzaken en waar-
mee op een snelle en doeltreffende wijze 
constructieve verbindingen kunnen worden 
gemaakt. Hierdoor voldoet de woning aan 
de gestelde eisen en is daarmee veilig bij 
eventuele nieuwe bevingen.

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 
schades in Groningen.

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

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.

Voor het preventief versterken van uw woning heeft ABC ADAMAS een tweetal uiterst bruikbare systemen 
waarmee zonder veel overlast op een doeltreffende wijze uw woning constructief versterkt wordt.

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

bedrijven zorgen voor 
de kwaliteit van 
uw herstelwerk.

16.065_ABC adv 260x360mmStnd.indd   1 07-09-16   11:33
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• Een energiecheck waarmee u uw energieverbruik vergelijkt met 

vergelijkbare huishoudens en de buurt.

• De zonatlas waarmee u kunt zien of uw dak geschikt is voor zonnepanelen. 

• Online quickscan, waarmee u kunt bepalen wat de meest logische 

energiebesparende investering voor uw huis is. Een energieadvies op maat! 

• Informatie over het energielabel, muurisolatie, zonnepanelen, vloerisolatie, 

dakisolatie, HR++ glas, zonneboiler en duurzame verwarming.

• Een overzicht van betrouwbare bedrijven bij u in de buurt.

• Handige folders & een checklist voor het aanvragen en beoordelen van 

• Informatie over subsidie en de mogelijkheid om u aan te melden voor 

de nieuwsbrief zodat u nooit meer iets mist over subsidies of acties in de 

buurt.

• 

(duurzame) verbouwing, installatie of isolatieklus.

• Checklisten voor het beoordelen van de werkzaamheden.

Energiebesparing begint op het energieloket van uw 
gemeente! Op www.energieloket-groningen.nl staan 
wij voor u klaar met:

Groningse huishoudens geven gemiddeld één maandsalaris per jaar uit aan 

energie. Dat kan anders! 

Maakt u zich zorgen over uw energierekening, Of heeft u last van kou, tocht of 

in al deze gevallen uitkomst biedt. Met isolatie is er fors geld te besparen op uw 

rekening, is het ’s winters warm en zomers lekker koel. En zonnepanelen? Ook 

dat is een goede investering; vergelijkbaar met 6% rente op bank.

GRONINGEN

voor alles over energiebesparing, kijk op: 
www.energieloket-groningen.nl

Er is nu subsidie voor vloerisolatie, dakisolatie, muurisolatie en glas! 
Vraag de informatie aan op www.energieloket-groningen.nl/subsidie

Eerste Hulp Bij Energiebesparing
Subsidie energie- 
besparing eigen huis
 

Er is subsidie voor spouwmuurisolatie, gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie of het 
vervangen van glas door HR++ of triple glas. Voor woningeigenaren en VvE’s! 
 

Wilt u uw muur en dak laten isoleren? Of uw gevel en vloer? Dan kunt u subsidie krijgen! De 

regeling geldt voor het uitvoeren van minimaal 2 isolerende maatregelen van voldoende om-

vang. De subsidie bedraagt ongeveer 20 procent van de isolatiekosten bij een kwalitatief en 

prijstechnisch goed bedrijf. Op www.energieloket-groningen.nl/bedrijven vindt u betrouwbare 

bedrijven voor isolatieklussen. 

 

Ook verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen voor hun complex met koopwoningen subsi-

die krijgen voor isolatie. Daarnaast is er voor VvE’s subsidie voor energieadvies, het maken 

van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan en begeleiding. 

 

Vraag alle informatie over de subsidieregeling aan op:

www.energieloket-groningen.nl/subsidie

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

ook 

bij bevingschade

aan- en verkoop van (bedrijfs)onroerend goed 

huur en verhuur van (bedrijfs)onroerend goed 

bouwkundige vastgoedvraagstukken

wonen: hypotheken voor aankoop, verbouw en bepalen van (over)waarde

verzekeringen: kostbaarheden zoals antiek, schilderijen, sieraden, oldtimers en
vaste voortaxatie van opstallen en inventarissen (art. 7:960 Burgerlijk Wetboek)

familieaangelegenheden: waardebepalen van huurwaarden, vererving en 
bedrijfsovername van roerende en onroerende goederen 

schaderegelingen na aardbeving-, brand-, storm-, constructie- en bedrijfsschade

bouwkundige inspecties voor aankoop van onroerend goed

vooropnamen van opstallen en nulmetingen bij belendende bouwprojecten

Is mijn dak geschikt voor 
zonnepanelen?
Dit is de brandende vraag waarop veel 
woningeigenaren graag een onafhanke-
lijk antwoord willen hebben.

Zonne-energie is een belangrijke factor in de 
energietransitie. De verplichte CO2 reductie 
maakt dat wij met elkaar alles uit de kast 
moeten halen om deze doelstellingen te 
realiseren.

Voor het realiseren van deze doelstellingen 
is het noodzakelijk dat er kwalitatieve en ob-
jectieve data beschikbaar is om een beeld 
te schetsen van de zonne-energie potentie 
op ieder beschikbaar dakvlak. Met deze 
vraag is Zonatlas aan de slag gegaan. 

Met als basis het zeer gedetailleerde Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) gecom-
bineerd met weerdata, de invallende zonnestraling, de hellingshoek van de daken en de 
schaduwsituatie, biedt Zonatlas een zeer nauwkeurige indicatie van de geschiktheid van 
dakvlakken voor zonne-energieopwekking. 

Gebruikersvriendelijk , snel en nauwkeurig

Een gebruiker hoeft hierdoor zelf geen gegevens meer in te vullen van de woning. Zonatlas 
analyseert en bepaalt met een nauwkeurigheid van een halve vierkante meter de zoninstra-
ling op elk dak in Nederland. 

Plus inzicht in uw terugverdientijd!

Voor elk dak in iedere gemeente in Nederland is de terugverdientijd van een investering in 
zonnepanelen doorgerekend. Inwoners rekenen met de meest actuele gegevens. Zonat-
las is interactief, onafhankelijk en zeer nauwkeurig! Een inwoner kan de berekening zelf 
aanpassen.

Mocht u interesse hebben? Op www.zonatlas.nl kunt u uw eigen dak gratis checken!

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

ADV MOED Eemsdelta 2013  28-03-2013  09:48  Pagina 1

Dorfstrasse 18 - 26899 Rhede-Brual - info@holthaus-kozijnen.nl

KUNSTSTOFKOZIJNEN
Bel direct: 
06-46315622
Interessante mogelijkheden voor verenigingen 
van huiseigenaren!

WWW.DUITSE-KOZIJNEN.NL

Raamdesign

http://www.zonatlas.nl
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SCHADE-EXPERTISE & ADVIES

Expertise nodig?

Bevingschade! En nu?
Laat u adviseren door onze contra-experts.

Waterschade? Brandschade?Stormschade?

Tandem Schade-expertise & Advies BV  .  Stationslaan 1, 9919 AB Loppersum  .  Tel.: 0596 573035  .  www.tandemexpertise.nl

Ga naar onze website en meldt u aan.

www.tandemexpertise.nl
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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.’ Verbouwereerd leest u verder: 
volgens de NAM-taxateur zijn de scheuren in uw pand veroorzaakt door ongelijke zettingen. Of reguliere krimp. Of thermische werking. Of achterstallig onderhoud. En daar-
mee 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)

Bouwstrategie

‘Wij komen op voor mensen 
met aardbevingsschade. 
Meestal met succes’

Hoe vaak hoor je het niet? Huizen in het 
aardbevingsgebied die scheuren hebben, 
soms zo groot, dat het lijkt dat de boel op 
instorten staat. Voegen die er spontaan 
uitbarsten, tegels die van de muur sprin
gen. Schade die overduidelijk gerelateerd 
is aan de aardgasboringen. Wat doe dan? 
Juist. De NAM aansprakelijk stellen voor 
de schade. Helaas draait het voor veel 
bewoners uiteindelijk uit op een grote 
teleurstelling. Code C op het rekest. De 
schadebeoordeling van het CVW kent 

namelijk 3 categorieën: A; schade direct 
gerelateerd aan aardbevingen, wordt 
vergoed, B; oude schade maar verergerd, 
ook vergoed of C; schade heeft geen 
verband met aardbevingen, niet vergoed. 
Enige dat je nu nog kunt doen is een 
zogenaamde ‘contra’ aanvragen. 
Maar hoe pak je dat deskundig aan? 
In zo’n situatie is het slim om Bouw
strategie in de arm te nemen. Het bureau 
weet er in de meeste gevallen tóch een 
schadevergoeding uit te slepen. 

“Wij zijn een compleet onafhankelijke 
organisatie”, vertelt ingenieur Willem Straat, 
die als inwoner van het aardbevingsgebied 
(Eemsmond, Uithuizermeeden) de drama
tische toestanden zelf van dichtbij mee
maakte. Vader Straat had er een bouw
bedrijf en werd dagelijks geconfronteerd 
met de aardbevingsellende in het gebied. 
“Wij hebben geen enkele binding met de 
NAM of het CVW, wat lang niet voor 
iedereen geldt die voorkomt op het lijstje 
van bedrijven dat de NAM zelf aanlevert. 
“Veel bedrijven verrichten op de een of 
andere manier toch werkzaamheden voor 
de NAM. En dan ben je nooit helemaal 
onafhankelijk. Heeft het schijn van 
 belangenverstrengeling. Als er geen 
overeenstemming is dus wanneer de NAM 
aangeeft niet verantwoordelijk te zijn voor 
de schade en de particulier is ervan 
overtuigd dat dat wel het geval is komen 
wij in actie. Wij komen meteen met een 
deskundig, gedetailleerd en goed onder
bouwd rapport. Vaak met succes. 
In de meeste gevallen weten we er toch 
een schadevergoeding uit te slepen.” 

Ook een onderdeel van Bouwstrategie: 
KeyPro, het concept waarmee Straat 
onlangs de Jonge Noordelijke Onderne
mersprijs won. KeyPro biedt zogenaamde 
persoonlijke woonpakketten aan: wanneer 
iemand (tijdelijk) andere woonruimte nodig 
heeft, richt KeyPro de complete woning in. 
Van bed tot bankstel, van badkamermeu
bilair tot het bestek in de keukenla. 
Handig voor expats, of mensen die hun 
woning willen verkopen en verzekerd willen 
zijn van een aantrekkelijke inrichting, maar 
ook voor mensen die tijdelijk even ergens 
anders moeten wonen. Omdat de bevings
schade aan hun woning hersteld moet 
worden bijvoorbeeld. “We zijn geen 
makelaar, we verzorgen alleen de volledige 
inrichting. Tot en met de installatie van 
internet en het regelen van verzekeringen. 
We ontzorgen de bewoner tijdens de 
gehele huurperiode.” 
Nieuwsgierig naar de diensten van 
Bouwstrategie en KeyPro? 

Meer informatie is te vinden op: 
www.keyprohousing.nl
Even bellen of een mail sturen kan ook: 
(0595) 431656 corinne@bouwstrategie.nl

GRONINGEN – Onlangs sleepte hij de Jonge Noordelijke Onder-
nemersprijs (JOP) 2016 in de wacht met zijn innovatieve concept 
KeyPro: Willem Straat van Bouwstrategie in Groningen. 
Straat is gedreven, creatief en gepassioneerd. Weet waarover hij 
praat. Met Bouwstrategie, een organisatie die zich bezighoudt 
met ontwikkelen en managen van vastgoed in welke vorm dan 
ook, focust hij zich ook op de aardbevingsproblematiek in 
Groningen. Om iets specifieker te gaan: Bouwstrategie komt op 
voor mensen die bevingsschade aan hun woning hebben, maar 
die niet als zodanig is erkend door de NAM of het Centrum voor 
Veilig Wonen (CVW). “Bewoners die een rapport hebben ontvan-
gen met conclusie: ‘schade niet veroorzaakt door gasboringen’, 
helpen we. We vragen een ‘contra’ aan. En ik durf best te zeggen, 
vaak met succes.”

Willem Straat

http://www.vergnes-expertise.nl
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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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Verkoop en informatie: 
Kalverkampen 21 l 9628 TT Siddeburen 
T 0598—371 859 
E info@kwbouwgroep.nl 
I www.kwbouwgroep.nl 

 

KW Bouwgroep Groningen 7.4 
KW Bouwgroep Groningen 7.4 is  
gespecialiseerd in aardbevingsbestendig  
bouwen.  
 
Als ervaringsdeskundige in het  
bouwen van aardbevingsbestendige huizen 
kunnen wij voorzien in deze woonbehoefte:  
een huis die meedeint op de beweging van het 
Groninger landschap. 

 
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? 
 

 Gezond wonen | Duurzaam | Energieneutraal 

Binnenkort in de verkoop 
Sappemeer | Wonen op de IJsbaan 

Aardbevingsbestendig tot  
7.4 op de schaal van Richter 

Uitvoerig getest 

Aardbevingsbestendig wonen

NU IN DE VERKOOP
Vrijstaande woningen op de IJsbaan in Sappemeer.
Wonen in rust en ruimte volop in waterrijk gebied.

KW Bouwgroep bouwt duurzame, energiezuinige en  
aardbevingsbestendige woningen. Samen met u kijken wij graag naar de  

mogelijkheden om uw toekomstige woning te bouwen op iedere gewenste locatie.

KW Bouwgroep is gespecialisserd 
in aarbevingsbestendig en  

duurzaam bouwen.

Als ervaringsdeskundige kunnen wij voorzien  
in uw woonbehoefte: een huis die meedeint  

op de beweging van het Groninger landschap.
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