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Help! Scheuren in 
de muur, wat nu?

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

www.abcadamas.nl

ABC ADAMAS is dé leverancier van materialen 
voor het scheurherstel van uw woning.
ABC Adamas werkt met de spiraalvormige RVS wapening i.c.m. een speciale ankermortel. 

Dit is als systeem door en door getest en heeft zich in de praktijk al meer dan 20 jaar 

bewezen. Naast een goed product is de juiste uitvoer van de herstelwerkzaamheden 

minstens zo belangrijk. Daarom hebben wij onze kennis en ervaring overgebracht op meer 

dan 100 bedrijven bij u in de regio. Van deze gecertifi ceerde bedrijven mag u verwachten 

dat ze alle kennis van zaken hebben om uw schade vakkundig te herstellen. 

Bij complexe werkzaamheden kan altijd een beroep gedaan worden op de 

technische expertise van ABC ADAMAS.

Omdat er in Groningen vele monumentale gebouwen staan en deze vaak een andere 

aanpak van schadeherstel vergen, hebben we ook daar de juiste materialen voor in huis.

Zoekt u een vakman voor het herstel van uw schade? 

Kijk op www.abcadamas.nl of neem contact met ons op.

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

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

bedrijven zorgen voor 
de kwaliteit van 
uw herstelwerk.

15.132_ABC adv 260x360mmStnd.indd   1 03-12-15   14:15
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Van de voorziter

Dit is de tweede GBB krant. Verge-
leken met de eerste krant is het 
verspreidingsgebied aanzienlijk 
vergroot tot vrijwel het gehele noor-
den, midden en oosten van Gro-
ningen. De vele verzoeken uit de 
gemeenten buiten het kerngebied 
vormden de aanleiding hiertoe. De 
uitgave van de GBB krant weerspie-
gelt een langzame verbreding van 
het werkterrein van de GBB. In het 
verleden richtten we ons vooral op 
het onder de aandacht brengen van 
de aardbevingsproblematiek in de 
media en het lobbyen bij allerlei 
instanties, bestuursorganen en het 
parlement. 

Het laatste jaar richten we ons meer 
op de vraag hoe we de gedupeerden 
het beste direct kunnen helpen in 
het gevecht met de NAM en - op 
de achtergrond - het ministerie van 
Economische Zaken. Zo deden we 

aangifte tegen de NAM. Als het Openbaar Ministerie hier niets mee doet, stappen we naar 
het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Samen met het Gasberaad richtten we de 
stichting ‘Stut-en-Steun’ op. Dit is een onafhankelijk steunpunt voor gedupeerden die met 
vragen zitten en soms praktische hulp nodig hebben. Verder hebben we de stichting ‘Recht 
voor Groningen’ opgericht. Deze stichting zamelt geld in voor het voeren van juridische 
procedures tegen de NAM. Het doel hiervan is jurisprudentie te krijgen die de plichten van 
de NAM en de rechten van gedupeerden verheldert. Groningen heeft een nieuwe Commis-
saris van de Koning. Uit de interviews met hem blijkt dat hij de zorgen over de gevolgen van 
de gaswinning deelt en dat hij naast de gedupeerde wil staan in zijn strijd om recht. In het 
interview in de NRC van 16 april jl. noemt hij het aardbevingsgebied een ‘battle zone’, in 
overdrachtelijke zin. 

Wij kunnen ons helemaal vinden in dit beeld. Voor de gedupeerden van de gaswinning die 
moeite hebben met het verkrijgen van hun rechtmatige schadevergoeding, voor de mensen 
die door de onverkoopbaarheid van hun huizen financieel in de knel komen en voor hen die 
door alle spanningen psychisch in de knel komen, is het gebied een strijdtoneel. Een deel 
van de bevolking staat met de rug tegen de muur. Dit komt onder andere tot uiting in het 
onlangs gepubliceerde onderzoek van Tom Postmes en Katherine Stroebe van de Rijksuni-
versiteit Groningen. Hieruit blijkt dat bij dat deel van de bewoners dat meermaals te maken 
kreeg met aardbevingsschade, negatieve effecten op de gezondheid geconstateerd worden. 
Ook heeft deze groep meer dan andere bewoners last van slapeloosheid, prikkelbaarheid 
of irritatie, geheugen- of concentratieproblemen en vermoeidheid. Negatieve gevoelens 
(neerslachtigheid, een gebrek aan controle over hun leven) komen in deze groep veel vaker 
voor. De orde van grootte van deze groep schatten we op zo’n 30.000 (huishoudens).  
De NAM stelt in haar nieuwe winningsplan dat het best veilig is om weer wat meer gas te 
winnen. Het aantal te verstevigen woningen valt ook mee: waren dit er eerst naar schatting 
50.000, nu zouden dat er slechts een paar honderd zijn. Naarmate de versterkingskos-
ten dichterbij komen, des te veiliger wordt het gebied verklaard. Ongeloofwaardig en niet 
vertrouwenswekkend. De ware beweegreden van de NAM en haar aandeelhouder Shell 
(50%) bleek uit de lobbybrief die de Shell eind april naar de Kamerleden stuurde. Hierin 
werd impliciet gedreigd minder geld voor schade en herstel beschikbaar te stellen als de 
gaswinning verder omlaag wordt gebracht. Een cynische illustratie van wat de NAM onder 
‘coulante’ en ‘ruimhartige’ schadevergoeding verstaat. 

Over het voortdurend veroorzaken van schade wordt luchtig heengestapt: ‘Waar gehakt 
wordt, vallen spaanders, wen er dus maar aan’, lijkt er gezegd te worden. De Nationaal 
Coördinator Groningen, i.c. Hans Alders, heeft een loodzware opdracht. Eens per maand 
fungeert de GBB, samen met andere maatschappelijk partijen, als klankbord voor zijn 
plannen en kunnen we adviseren. Bij wat hiervan wordt overgenomen door de NCG merken 
we dat hij klem zit tussen de minister van EZ en de NAM (en Shell). Alles draait hierbij om 
geld. Het woord ‘ruimhartig’ ligt voor op de tong bij deze heren maar tegelijkertijd houden 
ze de hand angstvallig op de knip. Op dit moment werkt de NCG nog met een budget dat 
nooit voldoende zal zijn voor het realiseren van alle plannen (plus de waardevermeerde-
ringsregeling). Voor dit tekort zal geld gevonden moeten worden. Hierover wordt tijdens het 
opstellen van de voorjaarsnota van het kabinet besloten. Komt dit geld er niet, dan zal de 
NCG, naar wij inschatten, zijn opdracht aan minister Kamp teruggeven. In dat geval gaat 
Groningen een hete zomer tegemoet.

Jelle van der Knoop, Voorzitter bestuur GBB

De volgende krant verschijnt eind september 2016. 

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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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?

✔ 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

Hoe ga je om met
aardbevingsschade?

in  Groningen
gerustwonen

kijk voor meer informatie op

gerustwonen.nl
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Al weer ruim een jaar oud, maar nog net zo actueel, dit gedicht van de Dichter des 
Vaderlands, Anne Vegter (geboren in Delfzijl), gepubliceerd met haar toestemming

ERKEN
Zeg dit. Zeg: met eigen ogen zagen ze hoe de muren scheurden.  

Zo konden ze niet slapen. Ze droegen hun schoenen in bed.  

Zeg: met eigen ogen zagen ze hoe de muren scheurden.  

 

Het is koud in het noorden, een onrustige wind waait  

vanaf het Wad landinwaarts over ‘t Stad naar Hofstad.  

Een knappe wind die Gróningers omver waait.  

 

Maar hun huis is hun huid. Zeg: hun huis is hun huid. 

Valt de huid van ze af zijn de mensen naakt als dieren.  

En de huizen schudden en de huid valt ze af en de dieren  

 

beven, een mensenstorm steekt op.  

Zeg: knappe man die noorderwind  

nog keren kan.  

 

Aarde schenkt goud, schenkt gul, onaangedaan,  

tot staat en kas en gasgebouw te gulzig aan haar sjorren,  

uit haar putten, gas om geld, haar verdelen, haar genieten,  

 

haar onteren, zij als hoer. Zeg: zo begint gedonder! 

Als een schuldeloze dader zwijgt het veld,  

dan trilt de grond, breekt naar verschoven bodem.  

 

Leegte loert, leegte vlucht. Een huis stort in,  

er kan een dode vallen. Duistere avond doemt  

boven de velden. Zeg niet: het eerste slachtoffer  

 

is toch nog niet gevallen. Zeg niet: we wachten 

met ons eigen offer. Geef gas. Erken. Geef toe.  

Neem gas terug. Zeg namens jullie:  

 

het spijt ons namens ons.  

Een spoor van zwijgen kronkelt door dit land, 

een diepe frons trekt door de aarde.  
 
© Anne Vegter, 1 maart 2015  
(Gronings gas) 

‘Recht voor Groningen’

Een stichting voor de financiering  
van rechtszaken tegen de NAM
Zoals veel Groningers inmiddels aan den lijve hebben ondervonden, gaat het niet al-
tijd van een leien dakje om schade van de NAM vergoed te krijgen. De NAM erkent 
bij schade aan een huis nog steeds geen aansprakelijkheid en kan zo haar eigen 
schadeprotocol maken: een stel regels die gevolgd moeten worden om uiteindelijk 
uit ‘coulance’ iets van de NAM te krijgen. Deze regels zijn niet in het voordeel van 
de woningeigenaar, immers de NAM kan bijvoorbeeld de taxateur van de schade 
bepaalde richtlijnen meegeven, zoals: naar schade aan de fundamenten van het huis 
hoeft niet gekeken te worden. 

Het Centrum voor Veilig Wonen is namens 
de NAM de uitvoerder van het schadeproto-
col. In het contract tussen het CVW en de 
NAM staan regels waar het CVW zich vol-
gens de NAM aan moet houden. De situatie 
lijkt enigszins  verbeterd te worden door de 
komst van een arbiter bij de NCG, die als 
een soort rijdende rechter geschillen tussen 
bewoner en NAM beslecht. Het is echter 
afwachten hoe dit uitpakt.

De bewoner met schade kan ook een 

andere weg bewandelen: hij kan direct naar 
de rechter met zijn schadeclaim. De laatste 
tijd hebben meerdere mensen dit gedaan. 
Kennelijk wil de NAM voorkomen dat er een 
rechterlijke uitspraak komt want er wordt 
veelal geschikt met de woningeigenaar voor 
het tot een rechtszaak komt.

Voor woningeigenaren is het van het groot-
ste belang dat er rechterlijke uitspraken ko-
men. Immers, hierdoor wordt er jurispruden-
tie ontwikkeld waar andere bewoners met 

schade baat bij hebben. De gang naar de 
rechter wordt gemakkelijker als duidelijker 
wordt welke uitkomst je mag verwachten. 

Het opstarten van een rechtszaak is echter 
kostbaar, immers, er moet een advocaat 
worden betaald. Dit weerhoudt veel men-
sen ervan naar de rechter te gaan met hun 
claim. De Groninger Bodem Beweging wil 
helpen en heeft daartoe de stichting ‘Recht 
voor Groningen’ opgericht. Deze stichting 
zamelt geld in voor het bekostigen van 
rechtszaken van bewoners tegen de NAM. 

De bedoeling is typische schadegevallen 
die vaak voorkomen, maar waarbij de NAM 
dwars ligt, voor de rechter te brengen. Een 
voorbeeld zou kunnen zijn: schade aan het 
fundament van een woning, die de NAM in 
vrijwel alle gevallen weigert te vergoeden. 

Uiteraard kunnen we niet voor iedere bewo-
ner met schade het proces betalen. De keu-
ze van geschikte claims zal in nauw overleg 
plaatsvinden met goede advocaten.

De verzamelde gelden zullen ook wor-
den gebruikt voor de financiering van de 
rechtsgang naar het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens, waarvoor advocaat 
Spong wordt ingezet.

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door 
het bestuur van de Groninger Bodem Bewe-
ging. Verder heeft de stichting een onafhan-
kelijke raad van toezicht. Deze Raad ziet er 
op toe dat het geld alleen wordt besteed 
aan het doel waarvoor het is gegeven. De 
stichting heeft de ANBI-status aangevraagd. 
Toekenning wordt verwacht maar is nog niet 
afgegeven. Bij toekenning door de Belasting-
dienst zijn giften aan de stichting aftrekbaar 
bij de aangifte inkomstenbelasting van de 
gever. 

Er is inmiddels een bankrekening door 
Recht voor Groningen geopend. 
Giften, klein en groot, zijn welkom op 
NL32 RABO 0309 0818 31. 

Doe mee met Stichting  
‘Recht voor Groningen’ 
Crowdfunding: Veel (kleine) giften 
maken juridisch veel mogelijk
 
Help jezelf door te doneren aan de Stichting ‘Recht voor Groningen’ en zo je recht te 
halen als Groninger. Slechts weinigen kunnen zelf een rechtszaak bekostigen. Maar 
met zijn allen kunnen we het wel! Met dat doel heeft de GBB de stichting ‘Recht voor 
Groningen’ opgericht. Zo kunnen we juridisch knokken voor het belang van alle inwo-
ners in het gaswinningsgebied. Dit onder het motto: Allen voor recht, recht voor allen! 

Stort uw gift op NL32 RABO 0309 0818 31 t.n.v. Recht voor Groningen

* De GBB heeft voor de stichting de Anbi-status aangevraagd; giften zijn dan aftrek-

baar voor de belasting en vrijgesteld van schenk- en erfrechtbelasting.
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Met Bouwkundig Versterken wordt uw gebouw met 
behulp van spiraalankers, epoxyhars, kunststof matten
en vezelversterkte mortels voldoende taai om de 
krachten van aardschokken op te vangen.

www.remmersbouwchemie.nlwww.pietersbouwtechniek.nl www.thorhelical.nl

Pieters Bouwtechniek is een ingenieursbureau voor
bouwconstructies.
Remmers Bouwchemie produceert hout- en bouw-
beschermignsmiddelen.
Thor Helical levert vloer-, spouw- en muurankers.

> Muren versterken en afwerken > Houten vloeren en daken verstijven> Wand-vloer en wand-dak verbindingen versterken

Bouwkundig Versterken
is beloond met de 

Design Award 2015.

De aarde trilt. Maak uw woning of bedrijfs-
pand aardbevingsbestendig. Maak die stijf
met Bouwkundig Versterken.  

Bouwkundig versterken wordt uitgevoerd door speciaal
opgeleide en gecertificeerde bouwbedrijven.

Meer weten?
Bel of mail Jan Zuidema, 06 51082639,
j.zuidema@remmersbouwchemie.nl

Bouwkundig Versterken: 
een winnend concept

Scherp geprijsde  
kozijnen  en alle  

voorkomende  
bouwwerkzaam- 

heden van  
uitstekende  

kwaliteit!

TECHNIEKWEG 10B, 9601 MC HOOGEZAND
T: 0598-851000  |  M: 06-30299211  |  CONTACT@DEKOZIJNENVAKMAN.NL

www.dekozijnenvakman.nl

AARDBEVINGS-
SCHADE  

LOSSEN WIJ  
OOK OP!
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Mijmeringen van een GBB bestuurslid
Deze tijd dwingt ook ons Groningers om goed na te denken over specifieke aardse 
zaken. Zaken van de ‘diepe ondergrond’, de ondiepere gronden en over alles wat 
daar boven vertoeft: wij met onze gezinnen, vrienden, kennissen, ons werk, onze 
geschiedenis en… onze toekomst.

Ik houd van dit land, met haar rust en ruim-
te, met haar rijke geschiedenis die onder 
elke oneffenheid van dit ogenschijnlijk lege 
land ligt. Een boeiende geschiedenis van 
landscheppers (de middeleeuwse monniken 
en hun leken), van landnemers (de heren-
boeren uit vorige eeuw) en van diegene 
die in de huidige tijd ‘‘t land aan ons lijken 

te  hebben’. Laat ik ze ‘landontnemers’, of 
wellicht treffender ‘landontkenners’ noe-
men.

‘Met de voeten in de klei’, daar zijn we hier 
op het Groninger land goed in. Figuurlijk doe 
ik dat binnen de Groninger Bodem Beweging 
onder meer door deel te nemen aan de 
maatschappelijke stuurgoep die de Natio-
naal Coördinator Groningen, Hans Alders, 
adviseert.

Laatst hadden we weer zo’n stuurgroep. Een 
benaming die je eigenlijk op het verkeerde 
been zet. Een omschrijving van stuurgroep 
is ‘een commissie die beleid voorbereidt 
en daarover advies uitbrengt’.  Mijn ervarin-
gen binnen deze stuurgroep tot op heden 
stroken niet echt met deze beschrijving. Zo 
worden wij - als het gaat om alle regelingen 
die langs komen - welwillend gehoord door 
de NCG en zijn secondanten, maar zien 
wij te vaak geen schriftelijke veranderin-
gen terug in de voorliggende teksten over 
deze regelingen. Het moet allemaal snel, 
snel en ik heb vaak het idee dat de NCG 
ons raadpleegt om in ieder geval naar de 
buitenwereld te stellen dat hij met ons heeft 

overlegd. Dat vervolgens onze adviezen 
daadwerkelijk worden opgevolgd… daar is 
in vele gevallen geen tijd voor. Of het past 
niet binnen de (meestal financiële) grenzen 
van zijn baas, minister Henk Kamp van 
Economische Zaken, of het past niet in de 
samenwerkingsafspraken die hij gesloten 
heeft met de NAM.

De Romeinse dichter Juvenalis 
schreef: ‘Vroeger verkochten we onze stem 

aan niemand. Al een hele tijd heeft het volk 

de macht afgestaan. Het volk benoemde 

vroeger militaire bevelhebbers, hoge ambte-

naren, legioenen, alles. Nu beperkt het volk 

zichzelf en hoopt alleen nog op twee zaken: 

brood en spelen’. Juvenalis verwees daarbij 
naar de toenmalige praktijk om gratis graan 
uit te delen onder de Romeinse burgers en 
ook naar de praktijk om dure gladiatorenge-
vechten te organiseren.

Zo nu en dan bekruipt mij het benauwen-
de gevoel in een oude film terecht te zijn 
gekomen. Hebben wij – net als die Romei-
nen in ver vervlogen tijden – onze macht al 
afgestaan? Aan volksvertegenwoordigers 
die ons niet echt meer vertegenwoordigen? 
Aan multinationals? En laten we ons het bos 
insturen met zoethoudertjes als de regelin-
gen: het brood. En laten we ons verdoven 
door het mediageweld en een door de over-
heid ingestelde (goedbedoelende?) Natio-
naal Coördinator: de spelen? Mijn mijmering 
wekt een huivering op...

Terug naar de klei

Tijdens de vorige maatschappelijke stuur-
groep kregen we de samenwerkingsafspra-
ken tussen NAM, EZ en de NCG op papier 
uitgereikt. Daarin staat wat wij vrezen: de 
NAM heeft de macht. Zij stuurt het CVW, 
dat op zijn beurt verantwoording aflegt aan 
de NAM. En voor zijn jaarplan is de NCG 
afhankelijk van de goedkeuring van de NAM 
(die ook de financiële kaders stelt).

Het hoofdbeeld is dat de NAM de baas is. 
Dan een hele tijd niks… En dan de uitvoe-
ringsorganisatie van de NAM: het CVW, en 
de NCG die (naar buiten toe) de publieke 
regie mag voeren.

Maar we laten ons niet verleiden om meteen 
te denken dat dit alleen het spel is dat 
wordt gespeeld. De belangrijkste speler 
is nog nauwelijks genoemd: onze eigen 
regering met haar vertegenwoordiger op 
dit dossier, de minister van Economische 
Zaken, Henk Kamp.

Als hoofd-inner van de gasbaten uit Gronin-
gen geeft onze regering  de NAM zo veel 
mogelijk ruimte en ziet zij ons graag ‘het 
gevecht’ aangaan met de NAM en met de 
NCG.  Zij hebben hun pion (de NCG) en hun 
dame (NAM) zo gepositioneerd dat het voor 
onervaren schakers (wij: de bevolking) heel 
erg moeilijk wordt om de koning (de centrale 
overheid) schaakmat te zetten.

Maar ach ja. Het wordt lente! Ik ga nu naar 
buiten en snuif de gezonde Groninger bui-
tenlucht op, kijkend over het prachtig oude 
cultuurlandschap en fenomenale luchten. 
Dat relativeert!

Groet, Derwin Schorren 

PS. Ineens schiet mij te binnen wat ons Gro-

ningers onderscheidt van de rest van Neder-

land: Buiten Groningen kan men gemakkelijk 

de kop in het zand te steken….Probeer dat 

maar eens in de klei..! Kop d’r veur.

De monopoliepositie van het CVW
Marktwerking wordt gezien als het 
beste middel om prijzen laag en kwali-
teit hoog te houden. Door uit meerdere 
aanbieders te kiezen kan de klant het 
beste voor hemzelf bepalen en de aan-
bieders moeten scherpe prijzen, meerde-
re keuzes en een goede prijs/kwaliteit 
bieden. Waarom is bij de afhandeling van 
de schade door de gaswinning dan toch 
gekozen voor één enkel bedrijf? Dat ook 
nog eens handelt in opdracht van de 
schadeveroorzaker.

Het CVW heeft een monopoliepositie bij de 
afhandeling van de aardbevingsschade (zoals 
het CVW de schade door gaswinning nog 
altijd noemt). Het is de enige plek waar ge-
dupeerden de schade aan huis en eigendom 
kunnen melden. Het CVW, een commerciële 
onderneming, is in opdracht van de NAM 
opgericht door ingenieursbureau Arcadis, 
waarmee NAM en haar moederbedrijf Shell 
jarenlang nauwe banden hebben. NAM en 
CVW werken zeer nauw samen. Zo nauw, dat 
de inhoud van hun overeenkomst van samen-
werking geheim moet blijven. Dat het CVW bij 
schadeafhandeling de voorschriften en op-
drachten van de NAM hanteert is onderhand 
wel openbaar. Waar in dit stuk CVW staat, kan 
dat moeiteloos vervangen worden door NAM.

Wat doet het CVW?

Het CVW neemt de schadeclaim in behan-

deling. De schade-experts van het CVW be-
palen eerst, of de schade iets met aardbe-
vingen te doen heeft. Dan neemt een expert 
van het CVW de schade op. Een deskundige 
van het CVW berekent wat de herstelkosten 
en herstelmethodes zijn. Bent u het niet 
eens met de CVW-expert? U kunt voor elke 
stap een contra-expertise laten doen. Maar: 
de contra-expert moet door het CVW goedge-
keurd worden. 

En samen met het CVW moet de contra-ex-
pert tot een oplossing voor de gedupeerde 
komen. Het CVW bepaalt dan uiteindelijk, 
of en hoe de schade wordt hersteld. U kunt 
wel uw eigen aannemer inschakelen. Maar 
ook deze moet verantwoording afleggen aan 
het CVW. 

Voor ingrijpende verbouwingen en verster-
king van gebouwen moet een bouwvergun-
ning worden aangevraagd. Dit doet het CVW 
ook voor u. Dit gebeurt niet op naam van de 
gedupeerde, maar op naam van het CVW. 
U wordt ontzorgd, maar bent ook een hoop 
zeggenschap kwijt. Alle schadeafhandelin-
gen en versterkingsoperaties, zowel voor 
particulieren als bedrijven, worden in naam 
van het CVW uitgevoerd. 

Voor de gemeentes is dit een uitkomst. Het 
aantal ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht 
is blijkbaar niet erg ruim. De gemeente 

Loppersum bijvoorbeeld verwijst bij een aan-
vraag voor een bouwvergunning direct door 
naar het CVW. De gemeente Bedum krijgt 
het grootste deel van de bouwaanvragen via 
het CVW. 
“Zij hebben alles in huis, regelen het met 
hun experts. Wij nemen de aanvraag in 
behandeling. Misschien dat het ook zonder 
het CVW zou kunnen, maar wij krijgen 
weinig rechtstreekse aanvragen”, aldus een 
Bedumse ambtenaar. Ook de gemeente Win-
sum zegt dat het CVW de aanvragen verzorgt 
en compleet maakt. Hier heeft men echter 
meer moeite met de steeds schuivende 
contourlijn.

Alle gemeentes geven aan de vergunningen 
te toetsen aan de vereiste criteria. Het is 
wel de vraag in hoeverre de ambtenaren van 
het gemeentelijke Bouw- en Woningtoezicht 
op de hoogte zijn van de nieuwe richtlijnen 
voor bevingsbestendig bouwen en de uitwer-
king hiervan in de praktijk.

Wanneer de vergunning rond is, wijst het 
CVW de aannemer voor het project aan. Alle 
aannemers die voor het CVW willen werken, 
moeten voldoen aan de eisen van, u raadt 
het al, het CVW. Dat een aantal bouwbedrij-
ven niet in deze GBB-krant wil adverteren uit 
angst opdrachten te verliezen bij het CVW, is 
veelzeggend over de heersende cultuur.
 Na afloop controleert het CVW de aanne-

mer en meldt het project als gereed af bij de 
gemeente. “In principe is dit een taak voor 
de gemeente, maar wij lopen de werkzaam-
heden van de aannemer na en melden het 
dan af bij de gemeente”, aldus een mede-
werkster van het CVW. Zo heeft monopolist 
CVW het hele traject volledig onder controle. 
En het mooiste is nog, dat het CVW deze 
uren ter ontlasting van de gemeentes en 
burgers met terugwerkende kracht vergoed 
krijgt door het Rijk.

Bent u het er niet mee eens? U kunt in 
beroep, u kunt bezwaar aantekenen, u kunt 
naar de rechter. Dat klopt allemaal. De prak-
tijk laat zien, dat dit een hele lange, zware 
weg is. Want u kunt bij aanvang alleen maar 
kiezen uit één smaak: het CVW. En u komt 
die overal weer tegen.

En interessant is dan te weten, wat er met 
de rekeningen gebeurt. Die gaan naar de 
NAM, zoveel is duidelijk. Vraag is, of de NAM 
de schadegevallen nog kan uitsplitsen in 
particulieren en bedrijven. Of vraagt de NAM 
ook hier eenvoudigweg alle BTW terug? Dat 
scheelt dan toch weer mooi 21% van het 
totale schadebedrag. Een bedrag, dat de 
schatkist misloopt.
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Voor alle vragen over uw rechten bij 

aardbevingsschade:  

Mr. Maaike de Vries 
Specialist Aansprakelijkheidsrecht 

tel:  050 - 544 53 92 

@:  devries@benkadvocaten.nl 

Aardbevingsadvies al vanaf € 275 
Voor meer informatie zie onze tarieven op www.benkadvocaten.nl

 

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

Jurko Bogema

  -

Meer weten? Neem dan contact op met:
Boogtools  |  Jurko Bogema  |  T. 06 – 22 90 55 57

Robbenplaatweg 15a - 15b  |  9979 XL Eemshaven  |  info@boogtools.nl

‘Thuis in een Tijdelijk Huis’

Een nieuw huis bouwen of verbouwen? 

Ondervindt u ongemak door de huidige 

aardbevingsproblematiek?  In dergelijke 

situaties heeft u behoefte aan een ver-

vangende woonoplossing. Boogtools in 

Eemshaven plaatst voor u comfortabel 

ingerichte woonunits. Dankzij de modu-

laire opbouw zijn deze in diverse afme-

tingen verkrijgbaar. Van eenvoudig tot 

een compleet ingerichte woning, die van 

alle gemakken is voorzien.  Eenvoudig, 

betaalbaar en binnen één dag geplaatst. 

Dankzij Boogtools voelt u zich weer snel 

thuis in een tijdelijk huis! 

Boogtools 
Tijdelijke 
huizen

AARDSCHOK  
ACTIESPELD
Dat ook frustratie tot inspiratie kan leiden bleek vrijdag 17 januari  

bij het bezoek van minister Kamp aan Loppersum. Aan het werk in het  

atelier, maar in gedachten bij de demonstrerende provinciegenoten, ontstond het idee voor een  

‘Aardschok’ speld. Een speld als uiting van protest tegen de gaswinning in Groningen zonder afdoende  

aandacht voor de gevolgen voor de mensen hier. De inspiratie bleek vruchtbaar want het ontwerp voor de  

speld kwam snel tot stand. Hieronder ziet u het resultaat.

Hoewel niet op de barrikaden, was er in de media wel aandacht voor deze actie, getuige ook volgend artikel bij 

RTVNoord. Deze aandacht heeft weer geleid tot vragen van mensen uit de omgeving naar de verkrijgbaarheid 

van de speld. We hebben daarom besloten deze “zilveren” speld in serie  te maken. Bent u geïnteresseerd in de 

speld neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons via de mail bereiken op info@ateliervanhulsen.nl of 

telefonisch op nummer 0596 - 57 30 62

Onze openingstijden

woensdag t/m zaterdag van 10.00-12.00 en van 13.00-17.00

Borgweg 38, 9914 PG Zeerijp  |  Tel.: 0596 - 57 30 62 



WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL 9

43 Jarino-woningen Loppersum

Slopend proces met perspectief

Het zal je maar gebeuren. Is net de schade van augustus 2012 hersteld, heb je nog 
even flink extra in je huis geïnvesteerd, krijg je begin 2015 te horen dat het waar-
schijnlijk om veiligheidsredenen moet worden afgebroken! Het verhaal is overbe-
kend: 43 Jarino-woningen in Loppersum gaan binnenkort tegen de vlakte om plaats 
te maken voor nieuwbouw. En dat allemaal vanwege voortgaande gaswinning en 
gevreesde aardschokken die een bedreiging vormen voor woningen die daar niet 
tegen bestand zijn. 

Laten we wel wezen: het proces is voort-
varend opgepakt. Gemeente, NAM en CVW 
hebben de handen ineen geslagen om de 
bewoners helemaal te ontzorgen. Eerst 
volgen de onderzoeken. Daarna de uitslag: 
definitief kiezen voor sloop en nieuwbouw. 
Het was bijna het eerste wat burgemees-
ter Albert Rodenboog toen zei tijdens een 
bijeenkomst voor alle betrokkenen: “Jullie 
woningen worden afgebroken. Maar jullie 
krijgen allemaal een nieuwe. Op dezelfde 
plek.”

Rechten

En dan begint het pas. Een soms slopend 
proces van langdurige onzekerheid en zor-
gen over wat je te wachten staat. Sommige 
bewoners laten het over zich heen komen, 
denken dat het wel goed komt. Anderen 
organiseren zich en houden de vinger aan 
de pols. En achter de schermen vechten 
gemeentebestuurders doorlopend voor de 
rechten “van onze mensen,” zoals Roden-
boog dat soms zo mooi kan verwoorden.

“Al vóór februari 2015 roken enkele bewo-
ners onraad. In de type A Jarino-woningen 
deden zich dezelfde verschijnselen voor. 
Scheuren op dezelfde plekken. In februari 
volgde een eerste bijeenkomst. En de eer-
ste rapporten zouden vrij snel daarna op ta-
fel komen. Menige bewoner wilde zich goed 
laten informeren over sloop en nieuwbouw 
van de woning”, zegt Cissy Bronts. Zij is op 
verschillende fronten actief in Loppersum en 
één van de gedupeerden. Met vier anderen 
vormde ze al vrij snel een kleine werkgroep 
die probeert de boel scherp te houden. Ze 
kijkt nog steeds met gemengde gevoelens 
terug op het begin van het hele proces. 

Sloop

Een derde bijeenkomst volgde al begin 
maart en steeds duidelijker werd dat het 
niet meer alleen maar ging over plaatsing 
van lateien boven de ramen.... Achter de 

schermen werd al gesproken over onveilig-
heid en sloop. Toen dat helemaal duidelijk 
werd, is besloten alle huizen te taxeren. 
“Dat gebeurde in eerste instantie inhoude-
lijk en psychologisch onzorgvuldig”, meent 
Cissy en ze spreekt niet alleen voor zichzelf.

“Wij vonden dat het zorgvuldiger moest. 
Samen met de gemeente hebben we hulp 
gezocht en gekregen. Eerst van Vereniging 
Eigen Huis, later ook van Stichting Kuub en 
Ontwerpstation Loppersum. Dat liep naar 
ons gevoel niet zo lekker. Gelukkig werd 
al vrij snel, vanaf september 2015, Ale 
Woudstra ons belangrijkste aanspreekpunt. 
Hij is mede aangesteld als bewonersbegelei-
der, geeft ondersteuning in gesprekken. Hij 
begeleidt ons in alles. En daarnaast zijn er 
ambtenaren die ons bijstaan en heeft CVW 
een projectcoördinator met wie we onder-
handelen.”

Emoties

Het was vanaf het begin even wennen. 
Voor alle partijen. Wat wil je: mensen met 
emoties, die soms hoog oplopen, tegenover 
mensen met een technisch probleem, zo 
leek het. En daar tussenin bestuurders en 
ambtenaren die zo snel mogelijk oplossin-
gen willen. En die oplossingen moeten weer 
komen van ontwerpers en bouwers... 

En niet uit te vlakken: de onderlinge proble-
men tussen de 43 eigenaren, soms onuit-
gesproken, soms tot uiting komend in felle 
uithalen tijdens bijeenkomsten of gewoon 
op straat. Of binnen gezinnen. Om nog maar 
te zwijgen van de zorgen rond verhuizing, 
tijdelijke huisvesting en wat dies meer zij.

Wat wil je: de bodem lijkt onder je bestaan 
weg te vallen. Je huis, je jas waarin je je 
veilig waande, blijkt een kaartenhuis. En al-
les overkomt je, het wordt je aangedaan! Je 
wordt in enkele dagen een paar jaar ouder, 
lijkt het wel.
Ga maar na: de één heeft jaren niks aan zijn 
huis gedaan; een ander heeft na reparatie 
van de mijnbouwschade stevig geïnvesteerd 
in keuken, vloer, badkamer of wat dies meer 
zij. De een staat met z’n hypotheek sinds 

de crisis onder water; de ander heeft z’n 
huis helemaal vrij. De één grijpt de kans en 
wil gelijk z’n nieuwe woning uitbreiden; een 
ander ziet het al gebeuren en vreest door de 
nieuwe bouwvoorschriften een zonloze tuin 
te krijgen. In de meeste gevallen hebben 
CVW en de architecten aardig met de men-
sen meegedacht. Laat onverlet dat sommige 
zaken – samen met de gemeente en veelal 
achter de schermen – soms voor de hels-
deuren weggesleept moeten worden. 

Vertrouwen

Cissy: “Ik heb er nu wel weer vertrouwen in, 
maar we blijven scherp. Er is toen een nieuw 
taxatierappoort gemaakt. Daarin is meer 
rekening gehouden met individuele zaken.”

“Vele zaken zijn nu in een wat rustiger 
vaarwater gekomen,” meent Cissy. “Er komt 
langzamerhand weer perspectief: zicht op 
een nieuwe woning. De tekeningen liggen 
op tafel. Individuele aanpassingen worden 
op maat verwerkt. Al zijn de plannen nog 
niet helemaal rond: het gaat nu om details. 
Plegt-Vos gaat bouwen. En de mensen  
weten al waar en wanneer ze ergens  
tijdelijk komen te wonen.”

Aan die tijdelijke woningen wordt nu ge-
bouwd: acht aan de Wirdumerweg, door wo-
ningcorporatie Wierden en Borgen; dertien 
“Over de Wijmers” een uitbreidingsplan in 
Loppersum. Die woningen komen na 5 jaar 
huur door de NAM in de handel voor huur 
of koop nadat de bewoners van Loppersum 
en de “43” er in twee fasen gebruik van 
hebben gemaakt. 

Dat hele proces gaat nog zeker anderhalf 
jaar in beslag nemen. Als alles goed gaat 
zit iedereen vóór de kerst 2017 weer op z’n 
eigen plek in z’n nieuwe huis. Aardbevings-
bestendig (wat dat ook mag betekenen) en 
energiezuiniger. Een intensief proces met 
vele besprekingen en vele slapeloze nach-
ten, maar wel in betrekkelijk korte tijd. 

Cissy Bronts:  
“Ik heb er nu wel  

weer vertrouwen in”
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                    Gegarandeerd vakwerk voor de beste prijs!!! 
 
 

 
 

• Wanden sierpleisteren (tevens op kleur verkrijgbaar) 
• Wanden en Plafonds Saus klaar maken 
• Wanden en Plafonds Fijnschuren 
• Renovatie werk 
• Uitvlakken met cementgebonden producten 

 
 

Burchtstraat 3 
9781 BA Bedum 
06-26032667 
Stukadoorjeroen@hotmail.com 
www.Stukadoorjeroen.nl 
Bel voor een vrijblijvende offerte, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeroen Meertens 
 

 

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.wimritsema.nl

Doe  
mee met  
Stichting  

‘Recht voor Groningen’ 

Crowdfunding: Veel (kleine) giften 
maken juridisch veel mogelijk
 
Help jezelf door te doneren aan de Stichting ‘Recht voor Groningen’ en zo je recht te 
halen als Groninger. Slechts weinigen kunnen zelf een rechtszaak bekostigen. Maar 
met zijn allen kunnen we het wel! Met dat doel heeft de GBB de stichting ‘Recht voor 
Groningen’ opgericht. Zo kunnen we juridisch knokken voor het belang van alle inwo-
ners in het gaswinningsgebied. Dit onder het motto: Allen voor recht, recht voor allen! 

Stort uw gift op NL32 RABO 0309 0818 31 t.n.v. Recht voor Groningen

* De GBB heeft voor de stichting de Anbi-status aangevraagd; giften zijn dan  

aftrekbaar voor de belasting en vrijgesteld van schenk- en erfrechtbelasting.
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Zachte heelmeester, stinkende wonden!

Waarom de opkoopregeling niet deugt

Op 23 maart kondigde de Nationaal 
Coördinator Groningen (NCG) op zijn 
website aan dat er een proef met een 
‘instrument voor koop van woningen in 
het aardbevingsgebied’ van start gaat. 
Vanaf 2 mei tot 1 juni kunnen mensen 
zich daarvoor aanmelden. “Eindelijk,” 
denk je dan al snel als gedupeerde ei-
genaar. Want sinds augustus 2012 is je 
situatie alleen maar beroerder geworden 
en de prijs van je woning exponentieel 
gedaald. Wie de regeling op de website 
leest, wordt al snel minder enthousiast. 
De regeling leidt waarschijnlijk tot nog 
diepere ellende en nog meer frustratie. 
In hun overleg met de NCG hebben het 
Gasberaad en de Groninger Bodembe-
weging geen letter aan zijn voorstellen 
kunnen veranderen. Hieronder puntsge-
wijs ons standpunt:

1.  De uitgangspunten deugen niet.
De regeling is gebaseerd op angst

a.  voor krimp en 
b.  voor leegloop van het gebied en 
c.  verstoring van de woningmarkt.

Commentaar: 

-  Nergens is afdoende aangetoond dat meer 
mensen ten gevolge van een opkoopre-
geling het gebied zouden verlaten, dan 
zonder aardbevingen het geval geweest zou 
zijn; onderzoeken die dat meenden aan te 
tonen, zijn onwetenschappelijk gebleken en 
hun uitkomsten naar het rijk der fabelen 
verwezen;

-  Verstoring van de woningmarkt: wie of wat 
verstoort hier de woningmarkt? Toch niet 
de mensen die – om welke reden dan ook 
– hun huis willen verkopen en het gebied 
willen verlaten?

-  Uitgangspunt voor de regeling moet zijn dat 
(sommige) woningeigenaren extra gedu-
peerd zijn doordat ze ten gevolge van de 
activiteiten van de NAM hun woning niet 
kwijt kunnen. Nu lijkt het alsof woningeige-
naren veroorzakers zijn van schade die zij 
het gebied willen aandoen! Een gotspe.

2.  De regeling is onvolledig en komt 
te laat.

Commentaar: 

-  Onvolledig: het is een pilot en door de 
opzet van de regeling worden nog veel 
gedupeerden van deelname uitgesloten; de 
pilot biedt slechts ruimte voor een beperkt 
aantal ‘gevallen’ tegen een beperkt bud-
get; en de NAM bepaalt het budget!

-  Te laat: sommige mensen zitten al vier jaar 
in de ellende en hun schade neemt toe 
met de duur van hun gijzeling; zij hebben 
vanwege hun werk, hun gezondheid, hun 
echtscheiding, hun leeftijd of om andere 
redenen huis en/of gebied moeten verla-
ten zonder hun woning te kunnen verko-
pen. De gevolgen zijn: leegstand, verdere 
waardevermindering, dubbele woonlasten, 
executieverkopen, gebroken gezinnen, 
psychische klachten, etc. 

-  De opzet van de regeling leidt ertoe dat niet 
de volledige schade wordt vergoed maar 
slechts 95% van de taxatiewaarde op de 
opnamedatum (=4 jaar na de aardbeving!); 
daar bovenop komt eventueel een restje 
waardedaling die tot nu toe op een schame-
le 2% wordt beoordeeld; de sores van het 
gevecht om recht wordt weer bij de eigenaar 
neergelegd; van de beloofde ‘ruimhartigheid’ 
is opnieuw geen sprake. Verkopers krijgen 
zeker niet wat ze zonder aardbeving hadden 
ontvangen voor hun huis. Om dan ook nog 
de krimp als oorzaak aan te merken, is  he-
lemaal van de zotte; waardoor is die (extra) 
krimp van de laatste jaren veroorzaakt? 

3.  Er bestaan nu twee regelingen. 
Dat is onnodig. 

Commentaar: 

-  Het koopinstrument bestaat ‘naast het 
koopinstrument voor schrijnende gevallen’;

-  Het wordt tijd dat er één koopinstrument 
komt voor iedereen. We zijn nu bijna 4 jaar 
verder en het aantal schrijnende gevallen 
dat medisch, psychisch, financieel met 
de billen bloot moet, is nu wel genoeg 
geweest. Onverkoopbaarheid is schade. 
En die schade moet altijd vergoed worden. 
Voor iedereen die weg wil of door mijnbouw 
in de problemen is geraakt of dreigt te ra-
ken. Daar hoeft niet ook nog eens financi-
eel, medisch of psychisch leed overheen te 
komen om voor vergoeding in aanmerking 
te komen. 

-  Om in dit prachtige gebied te willen wonen, 
moet je weg kunnen! Die garantie moet 
iedereen hebben/ krijgen. Pas dan trek je 
de woningmarkt weer vlot.

4.  Het koopinstrument is een pilot 
en dat betekent voor velen weer 
uitstel. Het echte probleem wordt 
weer niet opgelost.

Commentaar:

-  Er is een beperkt budget beschikbaar voor 
een beperkt aantal woningen: 10 miljoen 

voor 50 woningen = gemiddeld 2 ton per 
woning. De grootste pijn zit ‘m echter bij 
eigenaren van woningen in de hogere prijs-
klasse; zij zijn en waren aangewezen op 
kopers van buitenaf; makelaars verklaren 
dat die markt vanaf 16 augustus 2012 
nagenoeg volledig ‘op slot zit’. En juist voor 
die groep heeft de NCG ‘maar’ een derde 
van zijn budget beschikbaar omdat ‘de 
markt’ is verdeeld in twee derde woningen 
tot twee ton en een derde boven de twee 
ton. Tot nu toe wordt in de meeste onder-
zoeken het aantal verkochte woningen als 
basis aangehouden; hier wordt opeens de 
‘marktverdeling’ geïntroduceerd als criteri-
um. Waarom?

-  Na de pilot (zeg maar eind van dit jaar) wil 
de NCG wachten op evaluatie; hij zal zich 
daarbij baseren op onderzoeken van CBS 
en OTB. Wie niet in aanmerking is gekomen 
voor de pilot, kan er vanaf 1 juni van dit jaar 
dus op rekenen voorlopig nog langer vast te 
zitten tot er een definitieve regeling komt; 
als die er al komt. We zijn dan inmiddels 
bijna 5 jaar verder en de woningmarkt is 
nog meer verstoord dan zij al was.

-  Juist omdat het hier een pilot betreft, wordt 
herbestemming van leegstaande of vrij 
komende panden op de nog langere baan 
geschoven; er moet NU soelaas worden 
geboden; er moet NU over behoud en 
herbestemming worden beslist, voordat het 
voor mensen en woningen te laat is.

5.  De NCG noemt het een instru-
ment ter ondersteuning van 
verkopers, maar het lijkt meer 
een instrument voor de NAM om 
schadevergoeding weer op de 
lange baan te schuiven.

Commentaar:

-  De NCG noemt zijn regeling een ‘onder-
steuning’; Van wie eigenlijk? Want wie zich 
aanmeldt ‘krijgt nog zes maanden de tijd 
om de woning regulier op de markt te ver-
kopen’. Daarna krijgt hij 95% van de taxa-
tiewaarde + waardedaling vergoed!! Weer 
een half jaar wachten, terwijl de onverkoop-
baarheid is bewezen en de markt op slot 
zit? Wie wordt hier nu ondersteund? Toch 
weer degene die de schade heeft veroor-
zaakt! Alsof de meeste eigenaren al niet 
vier jaar in de situatie van ‘onverkoopbaar’ 
zitten, gegijzeld in hun woning.

Tot slot

Het schiet op dit punt allemaal niet op.  
Nogmaals: de NCG is nog steeds met 
handen en voeten gebonden aan het budget 
dat de veroorzaker van de schade beschik-
baar stelt voor de hoogte van de schade 
die hij naar zijn eigen mening aanricht. Dat 
is onverkoopbaar. We zijn straks vier jaar (!) 
verder en sommigen mensen raken steeds 
dieper in de ellende door de schade die hun 
en hun onroerend goed nog dagelijks wordt 
aangebracht. Niet alleen de materiële scha-
de, aan woning, aan dubbele hypotheken, 
aan extra kosten van onderhoud, maar ook 
de immateriële schade die zich voordoet, 
moet worden vertaald in harde valuta, lijkt 
ons. De voorgestelde pilot-opkoopregeling 
verandert daar niets aan. Sterker nog: de 
ellende wordt weer bij de eigenaren neerge-
legd en wordt voor de meeste gedupeerden 
weer vooruitgeschoven. 
Het wordt tijd dat de politiek zegt: de beuk 
erin en dat juristen de veroorzaker van de 
schade definitief aanpakken! Deze ‘zachte 
heelmeester’ maakt op deze manier steeds 
stinkender wonden.

Schrijnend voorbeeld
Een telefoontje naar de GBB van een ruim tachtigjarige dame bevestigt de noodzaak 
van een breed geldende opkoopregeling. Deze mevrouw heeft haar huis al ruim een jaar 
te koop staan en er is nog niemand geweest. De makelaar geeft haar niet veel hoop 
vanwege de aardbevingsschade en de aardbevingen in dit gebied. “Weet u”, zegt ze, “ik 
heb geen familie meer hier. Mijn enige dochter woont met man en kinderen bij Nijme-
gen. Ik kan steeds minder goed voor mezelf zorgen en wil verhuizen, zodat ik straks niet 
zonder mantelzorg kom te zitten. Maar het lukt maar niet om mijn huis te verkopen. Om 
wanhopig van te worden.” 

‘Gevangen in eigen gebied’

Ik viel stil en het flitste door mijn hoofd: “Mevrouw zit echt gevangen in dit gebied!” In 
een notendop wordt de noodzaak aangetoond van een breed geldende opkoopregeling. 
Dat zou immers de oplossing voor deze mevrouw zijn. En recht doen aan haar en ook 
aan vele anderen. Een opkoopregeling waarin opgenomen, dat de huiseigenaar zelf 
dient te bepalen of zijn/haar situatie ernstig genoeg is om in aanmerking te komen 
voor een dergelijke regeling. Geen toetsingscommissie, geen NAM, geen NCG en 
het daarmee gepaard gaande bureaucratische gedoe! Geen experts die zogenaamd 
deskundig zijn om de mate van andermans leed te bepalen. Niemand anders dan de 
eigenaar/bewoner kan en mag bepalen of zijn situatie ernstig genoeg is om gebruik te 
maken van een opkoopregeling. Dat geldt voor deze tachtigjarige dame en dient ook 
voor iedere andere huiseigenaar en bewoner in het aardbevingsgebied te gelden.”

Ondergeschikt belang

Overheden die het belang van het individu weer eens ondergeschikt maken aan het 
zogenaamde algemeen belang, zouden zich moeten realiseren dat juist dat ons hels 
maakt. Het Gronings belang is al ondergeschikt gemaakt aan het algemeen belang 
van Nederland. Het individuele belang nog eens ondergeschikt maken aan het veron-
derstelde algemeen belang van de door de gaswinning al vernietigende woningmarkt 
is schofferend. De Nationaal Coördinator Groningen zou zorg moeten hebben voor 
deze tachtigjarige dame en ook voor vele anderen middels het invoeren van een breed 
geldende opkoopregeling. 

Beeldbepalend oud postkantoor in Loppersum
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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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
    ReWo & De Jong 
         uw totaal installateur  
 
 
     R. Woltjer 
      Hoofdweg 6,  
     9628 CP Siddeburen  
     0598-432186/ 06-45008191 
     rewomontage@home.nl 
     www.rewo-dejong.nl 

Elektro 
Verwarming 
Gas  
Water 
Zink 
Zonnepanelen 
Duurzaam 
Service 

 

“ Het epicentrum voor herstel 
en vakmanschap”

• onderhoud

• verbouw

• renovatie

• nieuwbouw

• politiekeurmerk veilig wonen

• aardbeving schade herstel

050-3121369
www.herstelaardbevingschade.nl
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NCG: ijdele hoop voor schadelijders gaswinning?
De Nationaal Coördinator Groningen 
(NCG) nam in zijn meerjarenprogramma 
een aantal regelingen voor gedupeerden 
van de gaswinning op. Deze zouden be-
gin 2016 worden uitgewerkt in overleg 
met de Maatschappelijke en Bestuurlij-
ke Stuurgroep. 

De regelingen wekten hoop bij de gedupeer-
den. Er kwam een arbiterregeling voor als 
je er niet uitkwam met de NAM of het CVW. 
Er kwam een fonds waaruit bewoners geld 
konden lenen onder gunstige voorwaarden 
om achterstallig onderhoud aan te pakken. 
Tenslotte werd er iets wat lijkt op een (uit)
koopregeling aangekondigd. 

Het waren met name deze regelingen die de 
bewoners de indruk gaven dat de NCG zich 
hun problemen ter harte nam. Ook de partij-
en in de Maatschappelijke Stuurgroep gaven 
het vertrouwen in de intenties waarmee het 
meerjarenprogramma door de NCG werd 
ingezet. Met betrekking tot de uitwerking 
plaatste de GBB al in november 2015 een 
aantal kanttekeningen, voorwaarden waar-
aan de regelingen minimaal zouden moeten 
voldoen, wilden ze echt ten goede komen 
aan de bewoners. Een aantal belangrijke 
hiervan: 
1)  Arbiterregeling: vanzelfsprekend moeten 

ook oude ‘schadegevallen’ van vóór 
1-1-2016 gebruik kunnen maken van een 
arbiter. Potentieel zijn dat er zo’n 1500. 
Juist zij die al jaren met de NAM in de 
clinch liggen, hebben baat bij een onaf-
hankelijke arbiter. 

2)  ‘Fonds voor achterstallig onderhoud’: dit 

mag er niet toe leiden dat de eigenaar 
gedwongen wordt mee te betalen aan 
werkzaamheden die voortvloeien uit 
schadeherstel of versterking. Alle ingre-
pen aan het huis die noodzakelijkerwijs 
plaatsvinden door schade ontstaan door, 
of de dreiging van (zwaardere) bevingen 
zijn logischerwijs voor de veroorzaker 
van deze bevingen. Het fonds mag geen 
vluchtheuvel worden voor de NAM om 
complexe schades of versterking (deels) 
financieel af te wentelen op de bewoner. 

3)  ‘(Op)koopregeling’: bij de taxatie van de 
waarde van de te kopen huizen dient de 
waardedaling door de aardbevingen ver-
disconteerd te worden. De actuele markt-
waarde van veel moeilijk verkoopbare hui-
zen is gekelderd. Hier moet de bewoner/
eigenaar voor worden gecompenseerd. 
De koopregeling mag er niet toe leiden 
dat bewoners hun huis met groot verlies 
moeten afstaan. Tot nu toe blijkt de NCG 
aan geen van deze redelijke en billijke 
voorwaarden tegemoet te willen komen. 
In de concepten van de regelingen is na 
november 2015 geen letter in de goede 
richting veranderd. Wat in eerste instantie 
hoop schiep, verandert langzamerhand 
in de zoveelste blijk van onwil om de 
problemen van de gedupeerden van de 
gaswinning serieus te nemen.

Juridisch kader 

De vraag is of dit de onwil van de NCG is 
of dat de oorzaak is gelegen in de beper-
kingen die de minister de NCG oplegt (geld, 
capaciteit). Denk hierbij aan de rol van Henk 
Kamp bij het stoppen van de waardever-
meerderingsregeling. Of trapt de NAM, die 
de rekeningen moet betalen, steeds op de 
rem? Zolang veel van wat de NAM bereid is 
te betalen door haar als ‘coulance’ wordt 
opgevat, zal de NCG in de onderhandelin-
gen met de NAM vaak aan het kortste eind 
trekken.

Het is daarom hoog tijd dat er een juridisch 
kader komt waar de NAM, maar ook de 
minister zich aan dient te houden. Volgens 

juristen is het wettelijk kader helder: 
-  de NAM dient alle schade te vergoeden, 
ook noodzakelijk te maken bijkomende 
kosten; 

-  waardedaling van huizen is een vorm van 
schade en dient de NAM direct te vergoe-
den; 

-  de taxatie van schade en waardedaling 
dient volstrekt onafhankelijk te zijn.

Als de NAM zich hier vervolgens aan houdt, 
worden de schadetrajecten een stuk korter 
en is de inzet van arbiters veelal overbodig. 
Bovendien worden gedupeerden niet meer 
vernederd door toezeggingen als ‘ruimharti-
ge vergoeding’ en ‘coulance’ op zaken waar 
ze gewoon recht op hebben.

‘NCG trekt in de onder-
handelingen met de NAM 
vaak aan het kortste eind’

Versterking van huizen

Waarover sprak Hans Alders niet?
Op zaterdag 19 maart hield de Nationaal 
Coördinator Groningen, Hans Alders, 
informatiebijeenkomsten over de verster-
king van huizen. Hij gaf aan dat rekening 
wordt gehouden met een beving van  
5.5 op de schaal van Richter en een 
grondversnelling van 0,3 (in Lopper-
sum). Om aan de norm uit de nieuwe 
NPR 9998 (10-5) te voldoen moeten 
woningen versterkt worden. Enkele op-
merkelijke onderdelen ontbraken in zijn 
presentatie, zoals het echte doel van de 
versterking, versterken tot near-collaps, 
het ontbreken van een contra-expert, 
sloop, monumenten en de rol van de 
gemeente of het ontbreken daarvan. 

Het echte doel

Het echte doel van deze versterkingsopera-
tie is het tot elke prijs laten doorgaan van 
de gaswinning op een maximaal niveau. 
Dat weet Hans Alders als geen ander. 
Daartoe wordt er gewerkt aan het zoge-
naamd ‘aardbevingsbestendig’ maken van 
de huizen in het gaswinningsgebied; een 
propagandistische term voor het versterken 
van de huizen. Aardbevingsbestendigheid is 
absoluut niet aan de orde. Er wordt immers 
versterkt tot ‘near collaps’. Huizen kunnen 
nog steeds total loss raken.

Near collaps

Het huis na de versterking is vergelijkbaar 
met de kooiconstructie bij auto’s: na een 

botsing is de auto total loss, maar de 
bestuurder stapt er hopelijk ongedeerd uit. 
Meer dan die kooi bouwen wordt bij deze 
versterkingsoperatie dan ook niet gedaan 
met het huis. Onder bouwkundigen die be-
kend zijn met aardbevingstermen, heet dit: 
versterken tot aan het niveau near collaps.

De woning wordt versterkt of verstevigd met 
slechts één enkel doel: de bewoner moet 
de aardbeving overleven. Dat is alles. Hoe 
het huis er na de beving uitziet, doet er niet 
toe. Het (b)lijkt de overheid niet te interes-
seren dat het huis bij een beving volledig 
kan instorten. De bewoner kan immers de 
schade toch weer melden bij het CVW. En de 
gaswinning kan dan toch gewoon maximaal 
doorgaan?

Geen contra-expert

Op dit moment heeft de bewoner bij schade 
recht op een contra-expert. Maar hier, bij het 
versterkingsplan, is er geen recht op een 
contra-expert. Er is geen second opinion.

Sloop

Ook was in de presentatie geen ruimte voor 
het onderwerp ‘sloop’. De NCG heeft aan-
gegeven, dat de kosten van de versterking 
maximaal de waarde van de woning mogen 
zijn. Als versterking duurder is, wordt er niet 
versterkt, maar wordt de woning gesloopt. 
Dat betekent – gezien de staat van veel 
huizen en de waarde van de huizen – dat 

waarschijnlijk in de kern van het gebied 
(‘Groot-Loppersum’) heel wat huizen ge-
sloopt gaan worden.

De NCG is daarbij ook nog onduidelijk over 
het begrip waarde. Hij lijkt te willen aanslui-
ten bij de WOZ. Maar, zoals alom bekend, 
zijn juist de WOZ-waarden in het gebied 
flink omlaag gegaan door de stagnerende 
woningmarkt als gevolg van de activiteiten 
van de NAM.

De bewoners lopen het risico hier weer 
dubbel het slachtoffer te worden. Eerst is 
hun huis minder waard, vervolgens wordt 
versterking daardoor te duur, en moet het 
huis worden gesloopt.
 
Monumenten en rol gemeente

Eerder heeft de NCG meermalen aangege-
ven, dat bij versterking voor monumenten 
een andere norm gaat gelden, zij zouden 
extra beschermd worden. Monumenten wor-
den versterkt als de kosten van de verster-
king maximaal 150% van de waarde van de 
woning zijn. Bij nog hogere kosten gaat het 
monument gesloopt worden. En weer geldt: 
welke waarde?

Onder monumenten worden dan verstaan 
Rijksmonumenten, gemeentelijke monumen-
ten beeldbepalende en karakteristieke pan-
den. De gemeenten moeten deze panden 
aanwijzen. Tot op heden horen bewoners 

van beeldbepalende en karakteristieke pan-
den niets van hun gemeente.

Conclusie:

De conclusie moge duidelijk zijn: de bewo-
ner moet weer een onredelijke extra bijdrage 
leveren aan ‘de wet tot behoud van ellende’ 
in dit mijnbouwgebied. 

Enquête
Onderzoek naar de kwaliteit van ex-
perts en contra-experts, en de kwali-
teit van de schadeafhandeling. 

De Groninger Bodem Beweging wil graag 
inventariseren bij de Groningers wat 
hun ervaringen zijn met de NAM en/of 
CVW bij de schadeafhandeling. 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 doen we een enquête naar 
de ervaringen van de Groningers. De en-
quête kan anoniem ingevuld worden. De 
enquête kost hooguit 5 minuten bij een 
eenvoudige schade – maar bij gecompli-
ceerde 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.

De enquête vindt u op:  
https://goo.gl/7OyL6N
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      • 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

Bouw- en aannemersbedrijf Fledderman B.V.

Hoofdweg 90
9628 CR Siddeburen
www.fledderman.nl

T. 0598 432 444
F. 0598 432 774
E. info@fledderman.nl
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Aanpak schadedossiers door de  
gemeente Eemsmond
We spreken met Marijke van Beek, 
burgemeester, en Harrie Sienot, wethou-
der. Als illustratie van wat de gaswin-
ningsproblematiek voor de gemeente 
meebrengt, geeft Van Beek een voor-
beeld. Het gemeentebestuur was lange 
tijd niet op de hoogte van het herstel 
van 13 woningen in Warffum, waarbij 
de woningcorporatie in overleg met de 
NAM het herstel had aangepakt, zonder 
daarbij de gemeente in te schakelen. 
Toen de gemeente uiteindelijk hierover 
werd gebeld, bleek voor ieder huis een 
apart plan en een aparte aannemer 
te zijn ingeschakeld, met een warboel 
aan vormen van herstel tot gevolg. De 
gemeente bepleitte bij de NAM dit soort 
situaties waarbij meerdere woningen 
zijn betrokken als een uniform project 
te behandelen, wat o.a. geleid heeft 
tot het project van de Jarino-woningen 
in Loppersum, waarin gezamenlijk en 
projectmatig wordt gewerkt.

“De gemeente streeft ernaar om van alles 
wat te maken heeft met de gaswinnings-
schade op de hoogte te zijn en regie te kun-
nen voeren op basis van samenwerking op 
grond van informatie die van tevoren wordt 
verstrekt (prior-informed consent). Daarbij 
zie ik de Nationaal Coördinator Groningen 
vooral als ambassadeur richting Den Haag, 
in samenspraak met de gemeentes. Een 
van de pijnpunten waarover wij ons zorgen 
maken, is het voortdurend veranderen van 
de spelregels. Door de vele informatie 
die over de burgers van het gebied wordt 
uitgestort, raken ze in verwarring. Ook de 
gemeente wordt hierin niet altijd gekend, 
terwijl zij ernaar streeft van tevoren op de 
hoogte te zijn, opdat er regie kan worden 
gevoerd”, zegt Marijke van Beek. Alle 
gemeentes in het gebied hebben tezamen 
een brandbrief gestuurd aan het landelijk 
bestuur om bij de voorjaarsnota meer geld 
vrij te maken voor het uitvoeren van de vele 
taken van de NCG, opdat het streven naar 
energiereductie en het gaswinningsscha-
dedossier worden gekoppeld en de kreet 
‘naar een duurzaam en kansrijk Groningen’ 
bewaarheid kan worden.

Versterkingsoperaties en de gevolgen

“De NAM en woningcorporaties hebben er-
voor gekozen om bij  de rijtjeshuizen (corpo-
ratiewoningen) in de pilot veel te investeren 
in versterking van de buitenmuren en het 
energiezuinig maken van de woningen, maar 
dat er nog niets wordt gedaan aan het toe-
komstbestendig maken van het binnenwerk 
van de woningen die soms verouderd zijn. 
Deze oplossingen zijn voor de korte termijn 
adequaat, maar mogelijk geen goede oplos-
sing voor de middellange en lange termijn 
in verband met veranderende wooneisen, 

zoals het hebben van een toilet boven. De 
gemeente bepleit een toekomstbestendiger 
aanpak en ziet daarin een rol voor de NCG 
om te bedenken hoe dit beter te regelen 
voor de langere termijn, opdat een veilig en 
kansrijk Groningen kan worden verwezenlijkt.
Deze pilot wordt geëvalueerd door een team 
van woningcorporaties, de NCG en externe 
deskundigen. Ook als gemeente leggen 
we daar onze bevindingen neer”, aldus de 
burgemeester.

Verlening vergunningen en de rol  

van het CVW

De gemeente zet in op het ontwikkelen en 
voorbereiden van een systeem (complian-
ce managementsysteem) om het verlenen 
van vergunningen te versnellen. Het CVW 
heeft hierin een rol om de vergunningsaan-
vraag aan te leveren conform regels die 
de gemeente oplegt en die voldoet aan de 
door de gemeente gestelde voorwaarden, 
opdat er snel kan worden beslist over een 
aanvraag. Het CVW wordt voor deze taak 
getoetst (audited) door een commissie 
bestaand uit leden van het bevoegd gezag, 
aangevuld met deskundigen. Deze samen-
werking tussen bevoegd gezag en CVW op 
de systematiek van het verlenen van ver-
gunningen zal op termijn gefaseerd worden 
ingevoerd.

Sloop en nieuwbouw van bestaande  

vrijstaande particuliere woningen

Ongelijkwaardige behandeling in een buurt 
kan bijvoorbeeld optreden daar, waar een 
deel van de huizen binnen het contourenge-
bied valt en andere niet. De huizen binnen 
het gebied zullen worden versterkt, die 
daarbuiten niet. De versterkte huizen zijn 

dan energieneutraal (nul op de meter); voor 
de niet-versterkte huizen even verderop, 
net buiten het contourengebied, geldt dat 
niet. Zo’n ongelijkwaardige situatie zou niet 
moeten ontstaan. Eemsmond vroeg hiervoor 
aandacht bij diverse overlegtafels waar zij 
aanzit en pleit voor een aantrekkelijke rege-
lingen voor de woningen buiten het contou-
rengebied. 

Een ander probleem is het risico op slopen 
van karakteristieke panden. Om het slopen 
zonder herbouw van panden te voorkomen, 
heeft de gemeente in oktober 2015 een 
voorbereidingsbesluit genomen. “Op deze 
manier willen we dat er uitsluitend kan 
worden gesloopt op grond van een sloopver-
gunning van de gemeente, die per geval be-
oordeelt in hoeverre sloop zal leiden tot een 
achteruitgang van de kenmerkende waarde 
van het gebied”, aldus Harrie Sienot. 

Als voorbeeld noemt hij een karakteristieke 
oude boerderij, zo zwaar beschadigd dat 
herstel onmogelijk bleek. Door middel van 
een voorbereidingsbesluit waarin eisen zijn 
gesteld aan herinvulling, werd een sloop-
vergunning pas afgegeven op grond van 
een architecturaal plan voor een eveneens 
karakteristieke vervangende boerderij en 
met de voorwaarde dat de boerderij overeen-
komstig dat plan zal worden herbouwd.

Doe mee met Stichting  
‘Recht voor Groningen’ 

Crowdfunding: Veel (kleine) giften 
maken juridisch veel mogelijk
 
Help jezelf door te doneren aan de Stichting ‘Recht voor Groningen’ en zo je recht te 
halen als Groninger. Slechts weinigen kunnen zelf een rechtszaak bekostigen. Maar 
met zijn allen kunnen we het wel! Met dat doel heeft de GBB de stichting ‘Recht voor 
Groningen’ opgericht. Zo kunnen we juridisch knokken voor het belang van alle inwo-
ners in het gaswinningsgebied. Dit onder het motto: Allen voor recht, recht voor allen! 

Stort uw gift op NL32 RABO 0309 0818 31 t.n.v. Recht voor Groningen

* De GBB heeft voor de stichting de Anbi-status aangevraagd; giften zijn dan aftrek-

baar voor de belasting en vrijgesteld van schenk- en erfrechtbelasting.
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Wij staan voor je klaar!
Machine-uitleenservice

Altijd 1e dag gratis!

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

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

Bouwmaterialen drive-in

inrijden - inladen - uitrijden

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

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

www.bauhaus-nl.com
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Ook schade buiten contourlijn  
voor rekening NAM? Niet in Termunten!

Stel dat je aan een gewoon landelijk 
weggetje in Termunten woont, waar 
meerdere huizen schade hebben. Dan 
ga je er vanuit dat je allemaal een 
gelijke positie hebt ten opzichte van het 
gaswinningsgebied. Maar slechts enkele 
van de schades worden erkend als 
schade door aardbevingen. Bij andere 
woningen in diezelfde straat wordt de 
schade niet erkend, omdat ze buiten de 
schadecontour liggen of zijn gekomen. 

Snapt u het? Wij niet. Laten we een poging 
doen om het toe te lichten, waarom het 
moeilijk te volgen is. Het gaat over de 
Dallingeweersterweg. Waar mensen wonen 
net als u en ik, en die helaas ook schade 
constateren aan hun huizen. Maar wonen 
in dezelfde straat leidt niet tot hetzelfde  
criterium met betrekking wel of niet bin-
nen de schadecontour wonen. Er blijken 
namelijk twee smaken te zijn: u woont wel 

of niet te ver weg om aardbevingschade te 
hebben, en dat leidt tot wel of niet erken-
de schade in dezelfde straat.

Wel door NAM/CVW erkende schade, dus 

binnen de schadecontour?

Erkende NAM-schade was bij één van de 
huizen eerder vastgesteld en ook op kosten 
van de NAM hersteld. De eigenaar is nu 
bezig met een verbouwing en hij wilde 
graag advies over de schoorsteen om deze 
aardbevingbestendig te bouwen. En wat 
doe je dan als positief ingestelde burger 
in dit gebied? Je belt de klantvriendelijke 
organisatie Centrum Veilig Wonen te Appin-
gedam voor advies. Maar toen gebeurde er 
iets merkwaardig. Hij kreeg van het CVW de 
mededeling, dat hij buiten de schadecon-
tour woont en dit zelf maar moet bekijken. 
Buiten de schadecontour en dat met erken-
de schades? Hoe geloofwaardig is dat? 
Op een andere plek in dezelfde straat 

heeft de eigenaar nieuwbouw gepleegd. 
Helaas ook daar schade. Nieuwbouw 
en toch schade, dat is balen natuurlijk. 
Deze schade werd primair slechts deels 
geweten aan mijnbouw en daarom heb-
ben de bewoners een contra expertise 
laten uitvoeren. Het eindresultaat was 
verheugend: alle schade is toegewezen als 
zijnde veroorzaakt door mijnbouw en komt 
voor vergoeding in aanmerking. Niets van 
verwijzen naar buiten de schadecontour 
wonen en dus niets vergoeden, nee, alle 
schades worden vergoed. Naast elkaar wo-
nen en toch totaal verschillende normen 
die gehanteerd worden is mogelijk binnen 
dezelfde straat. 

Niet door NAM/CVW erkende schade

Bij een ander zit alles helaas tegen met 
het huis. Schade op schade. En voor alles 
wordt als verklaring gegeven dat ‘zetting’ 
de oorzaak is. “De bevingen zijn te ver 
weg om invloed te hebben op het huis”, 
beweert de schade-expert. Te ver? Hoezo 
te ver? Te ver in een straat met erkende 
aardbevingschades. Hoe geloofwaardig is 
die verwijzing naar de afstand? De con-
tra-expertise is aangevraagd.

Op een ander nummer komt het Centrum 
Veilig Wonen niet eens om te kijken naar 
de schade. De bewoners krijgen op 3 
december 2015 een brief waarin de NAM 
benoemt, dat er een onderzoek ´Buiten-
gebied´ loopt. Het huis ligt buiten de 
zogenaamde schade-contourlijn en dus 
zal er geen taxatie plaatsvinden totdat 
er validatie heeft plaatsgevonden van dit 
onderzoek. 

Er is een grote spanning tussen datge-
ne wat minister Henk Kamp, volgens 
RTV –Noord, zegt op zaterdag 19 maart 
2016: “Ook schade buiten contourlijn voor 
rekening NAM!” en de werkelijkheid van 
de burgers die net binnen of net buiten de 
contourlijn wonen. Termunten is exempla-
risch voor vele andere plaatsen die zoge-
naamd net buiten de contourlijn liggen.

Standpunt GBB

De schadecontourlijn is een theoretisch 

concept van de NAM met als doel om de 

juridische aansprakelijkheid voor het aantal 

schades te beperken. De GBB wijst dit ten 

stelligste af. Alle schades door mijnbouw 

moeten erkend worden en daadwerkelijk 

ruimhartig vergoed worden. Daarvoor is het 

tenminste noodzakelijk dat ook buiten de 

contourlijn de omkering van de bewijslast 

gaat gelden. Dit om willekeur te voorkomen 

en ook om de positie van deze schadelij-

ders enigszins gelijkwaardig te maken ten 

opzichte van de schadeveroorzaker: de 

NAM.

 ‘De bevingen zijn te ver weg 
om schade te veroorzaken’

Wat is geluk bij een aardbeving?
Blijkbaar moeten aardbevingen (en de 
bijbehorende schades) zich aan door 
de NAM opgestelde regels houden. 
Dat werkt dus niet. Maar om de 
schade in elk geval binnen de grenzen 
te houden blijft de NAM hardnekkig 
proberen de contourlijn aan te  
passen aan haar wensen. Het leidt 
tot absurde situaties.

In Woldendorp kunnen ze er over mee-
praten. Hier heeft 80% van de huizen 
schade. Driekwart hiervan zijn kleine 
schades, en ongeveer de helft hiervan is 
door het CVW erkend als bevingsschade. 
Doordat de NAM nu de contourlijn heeft 
bepaald, valt Woldendorp echter buiten 
het gebied waar volgens de NAM schade 
door gaswinning kan optreden. Eerst 
erken je het bestaan, dan ontken je het 
gewoon. De meer complexe gevallen, be-
twist of (nog) niet erkend, hebben nu een 
probleem, want er bestaat in Woldendorp 
geen aardbevingsschade (meer?). Nieu-

we schadegevallen in Woldendorp worden 
sinds 1 januari niet meer in behandeling 
genomen  door het CVW. “Opgeschort”, 
heet dat in het jargon.

Vorige maand is met trompetgeschal de 

versterking begonnen van een tiental 
(huur)huizen van woningcorporatie Gro-
ninger Huis. De huizen worden aardbe-
vingsbestendig gemaakt. Terwijl de NAM 
net heeft bepaald, dat er helemaal geen 
aardbevingsschade in Woldendorp  
meer is!

“De aanvraag hiervoor is al heel lang 
geleden ingediend”, aldus Hilda Pad van 
Groninger Huis. “Er zat zeker schade 
in deze huizen, vooral scheuren. Dit is 
door de NAM en het CVW toen geconsta-
teerd.”

“Op de inloopavond waren er nogal wat 
mensen verbolgen”, vertelt Arie Weijzig 
van Groninger Huis. “Hun schade wordt 
nu niet meer erkend. Maar dat komt  
door de veranderde contouren. Onze 
bewoners hebben gewoon geluk gehad. 
Het CVW heeft alle papieren en vergun-
ningen geregeld en ons een aannemer 
toegewezen. Daarin hadden we geen 

keuze. De bewoners moeten er tijdelijk 
uit, maar negen van de tien komen terug. 
Ze krijgen Nul op de Meter en volgens mij 
moeten ze erop vooruit gaan.”

Pieter Stapel, van Waakzaam Woldendorp 
en strijdend voor erkenning van gaswin-
ningschade, is boos en vol onbegrip. 
Desgevraagd heeft de aannemer van de 
versteviging van de woningen, Kooi, hem 
verteld, dat dit een pilotproject  is en 
“dat moet je los zien van de schadepro-
blematiek”. Pieter Stapel overweegt nu 
een hersenscan te laten maken, want hij 
snapt het niet meer.

Op 6 en 7 april zijn er noodvoorzienin-
gen aangebracht om twee gebouwen 
die op instorten staan te stutten. En 
wat gebeurt er..... Het CVW komt langs 
met haar splinternieuwe, mobiele loket. 
Waar je niet bestaande schade kunt 
melden.....
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www.meanderarchitectuur.nl   -   info@meanderarchitectuur.nl  -  050-5734767

Nieuwbouw
1e aardbevingsbestendige

basisschool St. Walfridus in Bedum

Nieuwbouw aardbevingsbestendige woning in Noordwolde

Nieuwbouw aardbevingsbestendige 2-1-kap-, vrijstaande- en geschakelde woningen
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Nieuwbouw
1e aardbevingsbestendige

basisschool St. Walfridus in Bedum

Aardbevingsbestendige nieuwbouw en verbouw
Mooi, betaalbaar en toekomstgericht bouwen

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

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

€ 2350,00 € 2350,00 € 2350,00
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De NAM wil contouren: Dat scheelt geld!
Minister Henk Kamp verklaarde op 15 
maart in de Tweede Kamer “...of je nu 
wel of niet binnen een bepaalde contour 
valt, maakt helemaal niets uit voor de 
vergoeding van de schade. Als je schade 
hebt die veroorzaakt is door aardbevin-
gen, dan wordt die voor 100% vergoed.” 
Wij, Groningers, weten wel beter. De 
werkelijkheid is immers anders. De 
NAM/CVW hanteren contouren en als je 
buiten die contouren woont, komen ze 
gewoon geen schade meer opnemen. En 
dan is het best lastig om 100% vergoed 
te krijgen.

Eerder waren er berichten dat er helemaal 
geen contouren zijn. Nu blijkt dat ze er soms 
wél en soms niet zijn. Het lijkt af te hangen 
van wie je daarover spreekt. Maar zeker is 
dat de NAM/CVW er belang bij heeft om wel 
de contouren te bepalen.

Naar de mening van de GBB vindt de NAM 
het vanuit haar gezichtspunt nuttig als 
de negatieve effecten van aardbevingen 
zich aan bepaalde contouren houden. Dit 
met het idee: bepaal de contouren en dan 
kunnen we alle schades daarbuiten afwij-
zen. En als de omkering van de bewijslast 
aan de orde komt, dan geldt die natuurlijk 
ook alleen binnen de door de NAM eenzijdig 
vastgestelde contouren. Wel zo handig.

´Onderzoek´ door Arcadis

De NAM heeft haar vaste onderzoeksbu-
reau Arcadis ‘onderzoek’ laten doen naar 
schades buiten die al dan niet bestaande 
contouren. Alleen al de naam van het onder-
zoek, ‘Schade buiten de contour’, sugge-
reert dat men precies weet waar die contour 
is. Opmerkelijk.

De resultaten van dit onderzoek waren ver-
bijsterend. Hoewel er enkele duizenden mel-

dingen zijn vanuit buiten de NAM-contouren, 
komen deze volgens dit rapport niet door de 
gaswinning. Twijfel alom over de opzet en 
uitvoering van dit onderzoek. Immers, als 
een partij als Arcadis dit doet, in welke mate 
is dit dan daadwerkelijk objectief onderzoek? 
(zie kader). De gegevens van de schades zijn 
door werknemers van Arcadis verzameld. Zijn 
zij wel in staat geweest om met een neutrale 
bril naar deze schades te kijken? Vragen 
genoeg over uitvoering en opzet van dit on-
derzoek en zeker niet alleen bij de GBB.

NCG gaat onderzoek valideren

De NCG gaat nu kijken of dit onderzoek wel 
goed is gedaan en gaat dus ‘valideren’. 

Begeleidingscommissie

De GBB is door de NCG gevraagd zitting te 
nemen in de begeleidingscommissie van het 

validatieonderzoek. Maar toen we kennis 
namen van de opzet van dit validatieon-
derzoek, was het meteen duidelijk dat we 
hieraan geen gehoor konden geven. 
Want: 
–  De samenstelling van de huidige com-

missie bestaat uit vertegenwoordigers 
van maatschappelijke instituten en 
groeperingen. Dit wekt de indruk dat deze 
commissie bedoeld is voor de verkrijging 
van maatschappelijk draagvlak voor de 
conclusies van het onderzoek in plaats 
van een wetenschappelijke begeleiding 
van het onderzoek. 

–  De onafhankelijkheid van de onderzoekers 
dient boven elke twijfel verheven te zijn. 
Geen enkele link naar de NAM mag moge-
lijk zijn. En dit is niet het geval.

–  Eén van de uitgangspunten van het 
validatieonderzoek is dat er geen nieuwe 

gegevens worden verzameld. De reeds be-
kende data vormen de basisgegevens voor 
het validatieonderzoek. Merkwaardig, want 
er is juist twijfel over de objectiviteit bij de 
verzameling van data door Arcadis. En van 
een objectieve validatie kan alleen sprake 
zijn, wanneer onafhankelijke deskundigen 
de panden opnieuw onderzoeken. En deze 
mogelijkheid biedt het validatieonderzoek 
van de NCG niet.

Dit alles overwegende heeft de GBB beslo-
ten niet deel te nemen aan dit validatieon-
derzoek. De GBB wenst de resultaten van 
het validatieonderzoek te kunnen wegen bij 
een juiste onderzoekstechnische opzet en 
niet mede verantwoordelijk gemaakt te wor-
den voor resultaten van een onderzoek en 
onderzoekssopzet die niet boven elke twijfel 
zijn verheven. 

Mensen met herhaalde aardbevingsschade  
hebben vaker gezondheidsklachten
De onderzoeksgroep ‘Gronings Perspec-
tief’ van de Rijksuniversiteit Groningen 
monitort gezondheid, veiligheid en toe-
komstperspectief in Groningen

Groningers die herhaaldelijk aardbevings-
schade hebben gehad, kampen vaker met 
specifieke gezondheidsklachten dan andere 
Groningers. Ongeveer anderhalf keer zoveel 
van hen hebben regelmatig last van slape-
loosheid, prikkelbaarheid of irritatie. Ook zijn 
er meer klachten over geheugen- of concen-
tratieproblemen en vermoeidheid. Buik- of 
maagklachten, spier- of gewrichtsklachten, 
hoofdpijn en hartkloppingen komen ook 
vaker voor onder deze groep mensen. 
Meervoudige schade heeft ook invloed op 
de geestelijke gezondheid. Anderhalf keer 
zo veel mensen in deze groep heeft regel-
matig last van negatieve gevoelens zoals 
neerslachtigheid of een gebrek aan controle 
over hun leven. De groep Groningers met 
meervoudige schade voelt zich bovendien 
beduidend minder veilig.

Niettemin blijken Groningers bijzonder trots 
en tevreden te zijn over de plek waar ze 

wonen, of dat nu in het aardbevingsgebied 
is of daarbuiten. De prachtige natuur, de 
rust en de woonkwaliteit maken dat men 
zich Groninger voelt en verbonden is met 
buurtgenoten. Goede voorzieningen en 
cultureel erfgoed worden waardevol geacht. 
De tevredenheid is even hoog binnen het 
aardbevingsgebied als daarbuiten. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Prof. 
Tom Postmes en dr. Katherine Stroeber, 
in opdracht van de Nationaal Coördinator 
Groningen. Postmes merkt op: “Groningers 
zijn geen klagers. Hun klachten moet je 
serieus nemen. De zorg voor de mensen in 
dit gebied moet voorop staan, met name bij 
mensen die voor de zoveelste keer schade 
krijgen.” Hij adviseert om dit langs meerdere 
sporen aan te pakken. Dat kan de gezond-
heidsklachten verkleinen en de weerbaar-
heid vergroten. 

Reactie GBB

Hoewel het advies van de onderzoekers om 
de mensen met schade beter te ondersteu-
nen positief is bedoeld, is dit in de ogen 
van de GBB een zeer eenzijdige benadering. 

Immers, de gaswinning veroorzaakt de 
klachten en daarom moet de gaswinning 
omlaag. Slachtofferhulp zonder de dader 
aan te pakken, is een heilloze zaak. De GBB 
acht het van belang er op te wijzen dat het 
steeds terugkomen van schade niet ophoudt 

zolang de gaswinning doorgaat. De effecten 
op de  gezondheid en psychisch welbevin-
den zullen hierdoor verergeren. Diegenen die 
willens en wetens toch doorgaan met het 
winnen van gas, hebben dit op hun geweten.
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Ampèreweg 4, Stadskanaal

Tel. 0599-614132

info@rubingh-afbouw.nl

www.rubingh-afbouw.nl

Ampèreweg 4, Stadskanaal

Tel. 0599-614132

info@rubingh-afbouw.nl

www.rubingh-afbouw.nl

Ampèreweg 4, Stadskanaal

Tel. 0599-614132

info@rubingh-afbouw.nl

www.rubingh-afbouw.nl

Onafhankelijke ondersteuning bevingsschaden
bouwconsilium.nl info@bouwconsilium.nl

Telefoon 06-22 196 654 

Complete set 12 zonnepanelen volledig zwart
12 zonnepanelen JASolar 270 Wp (top 5 van de wereld)
Gratis internetkoppeling, bekijk uw opbrengst op uw telefoon of tablet
Omvormer Growatt 3000TL
Montage materiaal
Gratis btw terug vragen (prijs excl. btw)
Stroomopbrengst: 2916 kWh/jaar
Inkomsten: 671 euro per jaar















Prijs all-in:

€3995,-
VOLLEDIG GEÏNSTALLEERD!

APSolar, uw lokale zonnepanelen installateur.  
Bij de bank krijgt u circa 1% spaarrente. 
Wist u dat u met zonnepanelen 16% rendement heeft per jaar?

APSolar, Meint Veningastraat 87, Hoogezand
www.apsolar.nl  (0598) 47 00 50

U BENT OOK VAN HARTE WELKOM IN ONZE SHOWROOM!

Recent bevingsschade rapport? Vraag dan binnen 1 maand 4000 euro subsidie aan!

Contra Expertise
Bevingsschaden
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NAM en NCG: doe er jullie voordeel mee!

Anne-Marijn Kamps MSc vergelijkt  
waarderingsmethodes onroerend goed
Heel wat mensen heeft ze ‘lastig geval-
len’. Heel wat literatuur geraadpleegd. 
Heel wat websites bezocht. Het resul-
taat mag er zijn. Zij vergeleek bestaan-
de en ontwikkelde waarderingsmethodes 
voor onroerend goed boven het Gronin-
genveld. Anne-Marijn Kamps MSc uit 
Groningen slaagde cum laude, dus met 
een 9, voor haar masterscriptie. De NAM 
en de NCG kunnen hun voordeel doen 
met de resultaten. Evenals makelaars, 
wetenschappers en verzekeraars.

“Mijn onderzoek heb ik opgezet aan de hand 
van literatuur over bestaande methoden van 
waardering. Maar ik heb ook veel veldonder-
zoek gedaan naar de manier waarop betrok-
kenen vinden dat onroerend goed gewaar-
deerd moet worden. In mijn onderzoek en 
het uiteindelijke advies heb ik drie verschil-
lende methodes voor waardering van een 
woning vergeleken. Daarbij is ook een nieuw 
model geïntroduceerd dat werd aangedragen 
door experts. In die methode worden zowel 
de woningmarkt, als de omgeving, maar ook 
specifieke kenmerken meegewogen om een 
pand te kunnen waarderen.”
Aan het woord is Anne-Marijn Kamps MSc, 
tot eind vorig jaar student aan de Rijksuni-
versiteit Groningen en Newcastle University. 
In Newcastle Upon Tyne volgde zij de studie 
Supply Chain Management; in Groningen 
Operations Management. Als geen ander 
kan zij processen in kaart brengen en 
daarmee de basis leggen voor informatie-
systemen, zeg maar computermodellen. In 
dit geval om de waarde vast te stellen van 
onroerend goed.

Omstreden

Het afgelopen jaar heeft zij experts en 
bewoners aan de tand gevoeld over hun 
‘beleving’ bij de waardevermindering en 
waardevaststelling van onroerend goed. Wat 
zijn de gronden waarop je bijvoorbeeld een 
woning waardeert. Voorwaar geen sinecure, 
zo blijkt, en zeker geen nattevingerwerk. 
Wie de media de afgelopen maanden heeft 
gevolgd, weet dat twee zaken in ieder geval 
omstreden zijn geworden ten gevolge van 
de gaswinning: de WOZ-waarde en de wijze 
waarop Ortec-Finance in opdracht van de 
NAM tot bepaling van waardedaling is geko-
men. 
Diverse onderzoeken – onder meer van RuG, 
TNO-OTB (Boelhouwer c.s.) en VU (Hans 
Koster), aangevuld door onder anderen prof. 
George de Kam – hebben dat inmiddels 
overtuigend aangetoond.  

Kamps MSc, van oorsprong uit Delfzijl, 
greep de aardbevingsproblematiek aan om 
er haar kennis en kunde op los te laten. “De 
methoden die NAM en Ortec-Finance hante-
ren hebben twee manco’s: ze blijven alleen 
maar kijken naar verkochte woningen en ze 
vergelijken op basis van gemeenten of post-
codes, niet op basis van kenmerken. En bij 
woningaankopen spelen veel meer factoren 
een belangrijke rol dan deze organisaties 
hanteren voor hun waardebepaling. Juist in 
het aardbevingsgebied telt ook een nieuwe 
factor. Niet alleen de schade, maar vooral 
ook immateriële schade of imagoschade. En 
naar mate woningen in een hogere prijs-
klasse vallen, zal deze immateriële schade 
ingrijpender zijn. Sterker nog: in bepaalde 

prijsklassen worden geen woningen meer 
verkocht omdat het koperspubliek heeft 
afgehaakt. Hoeveel is je woning dan nog 
waard?” Juist die woningen blijven in nage-
noeg alle onderzoeken buiten schot en juist 
daarachter zit vaak de grootste pijn.

Beoordeling

In haar studie vergelijkt Anne-Marijn Kamps 
een aantal waarderingsmethoden. De 
methode die als nieuwe manier van waarde-
bepaling wordt aangedragen in haar rapport, 

onderscheidt zich door de eenvoud van het 
toepassen en interpreteren van de resulta-
ten. Zelf noemt zij het de Hybride Methode. 
“De methode is eenvoudig en gemakkelijk  
te begrijpen,” zegt zij. 
Nadeel is dat de methode meer tijd vergt 
en dat er nog steeds gewerkt moet worden 
met referentiegebieden. Ook moet er een 
schaalverdeling worden gemaakt om een 
goede beoordelingsmatrix te maken.
“Maar dat is wel nodig om een gelijkheids-
beginsel te hanteren, om zo objectief 

mogelijk te kunnen zijn, al lukt dat nooit 
helemaal. Zaak is wel dat de berekening 
door een expert wordt uitgevoerd. Voor hem 
of haar zijn de variabelen in een computer-
model goed te bedienen en te beoordelen.”
“Van makelaars heb ik duidelijk begrepen 
dat de woningmarkt in deze regio voor 
kopers van buiten het gebied niet meer 
bestaat. Daar komt bij dat de markt die op 
die kopers was aangewezen – met name 
in de hogere prijsklasse – exponentieel is 
getroffen door imagoschade, dus door waar-
dedaling. Dat is objectief vast te stellen.”

Objectiever

Bij de nieuwe waarderingsmethode zie je 
vaste factoren als kenmerken van het pand, 
de omgeving, de voorzieningen en de prijs-
index per gemeente. Maar daarnaast wordt 
gekeken naar factoren die inbreuk kunnen 
plegen op de waardering die daaruit voort-
vloeit of die juist waarde kunnen toevoe-
gen. Aardbevingen en schade zijn daar op 
zich elementen van. Maar ook dat wat die 
aanslagen betekenen voor de beeldvorming 
onder potentiële kopers.

“Je kunt eenvoudigweg zeggen dat een 
waarderingsprijs wordt bepaald door de prijs 
van de woning x de waarde(daling) van het 
huis x de waarde(daling) in de gemeente 
(omgeving). Of de stijging, uiteraard...”
Om die elementen te kunnen berekenen 
is een computermodel nodig waarin aan 
de verschillende factoren van de bereke-
ningsmethode wegingsfactoren worden 
toegekend. De methode is juist daarom 
nooit helemaal objectief, net als elke andere 
methode. Want de waarden die aan die 
wegingsfactoren worden toegekend kunnen 
zelfs verschillen per persoon. “Maar de 
aangedragen methode is wel objectiever in 
de zin dat de wijze waarop de waardedaling 
wordt bepaald, duidelijker te volgen is dan 
methoden die tot nu toe worden gehanteerd, 
voor zowel woningeigenaren als experts. Je 
kunt veel gemakkelijker een niveau bepa-
len waarmee een specifieke woning in een 
bepaalde gemeente in waarde daalt.” 

Professor George de Kam

En dat is nou juist wat prof. De Kam ook 
heeft gedaan in zijn berekeningsmodel per 
postcode. Hij komt op een gemiddelde 
daling van 10,3 % voor het mijnbouwscha-
degebied en gaf tijdens een discussie in het 
gemeentehuis in Loppersum al aan dat juist 
de duurste woningen de grootste percentu-
ele daling te zien geven! Alleen jammer dat 
NAM en CVW hem geen geanonimiseerde 
gegevens ter beschikking willen stellen  
om zijn berekeningen nog nauwkeuriger  
te kunnen uitvoeren. 
De methode van Anne-Marijn Kamps zou 
daarbij een fantastisch hulpmiddel kunnen 
zijn. 

Maar dan moeten de mensen die over de 
gegevens beschikken, die wel ter be-
schikking stellen. En dat is precies waar 
onderzoekers tegenaan lopen: gebrek aan 
voldoende betrouwbare gegevens. De NAM 
stelt ze zeker niet beschikbaar en hanteert 
als argument het privacy-aspect. Wie meer 
wil weten over het onderzoek, mag zich 
wenden tot de GBB.
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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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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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Klus en bevingschade
Gecertiiceerd schadeherstel-        
             en klussenbedrijf

U kunt bij ons terecht voor het uitvoeren van 
uw onderhoud/renovatie en het vakkundig 

repareren van uw bevingschade.

Noorderstraat 250 9611 AS Sappemeer  
M 06 44 01 02 29 / M 06 44 83 68 77 

www.rnrkb.nl

DE BOER GEVELRESTAURATIE

De Marne 35, 8701 PV Bolsward
T 0515 57 78 12  |  F 0515 58 03 90  |  info@deboergevelrestauratie.nl

WWW.DEBOERGEVELRESTAURATIE.NL
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Gemeente als loopjongen Centrum Veilig Wonen? 
Oftewel: hoe je als schadelijder klem wordt gezet. Wie durft het CVW nog toe te laten?

De GBB kreeg een mail en telefoontjes 
over een opmerkelijke situatie. Het 
Centrum Veilig Wonen negeert een half 
jaar lang een acute veiligheidsmelding. 
Om er vervolgens in te slagen via ‘Bouw 
en Woningtoezicht’ van de gemeente 
alsnog succesvol niets te doen en de 
verantwoordelijkheid voor het scha-
deherstel bij de burger neer te leggen 
onder het label ‘gebreken’. 

In NAM-terminologie heet dat ‘eigen gebrek’. 
De NAM wil dolgraag een fonds ‘eigen 
gebrek’ om de burger geld te laten lenen 
opdat meebetaald kan worden aan het 
schadeherstel en/of versteviging bij een 
verondersteld ‘eigen gebrek’. Het CVW lijkt 
hier al op te anticiperen. Lees de casus hoe 
dat kan gaan.

De schadelijder vertelt het volgende:

“Vóór 2015 is een eerste schade van ruim 
€ 40.000 geconstateerd en gerepareerd. 
Dit alles nog onder de NAM. Geen enkel 
probleem. Alles werd erkend.  
In augustus 2015 was er een vervolgscha-
de. In september kwam de taxateur namens 
het CVW de schade opnemen. Hij consta-
teerde een binnenmuur die bol staat en 
waar scheuren in zitten. Er zou twee meter 
fundament verbeterd moeten worden en de 
muur moest opnieuw gemetseld worden. 
Het ‘Kwaliteitsteam’ van het CVW oordeel-
de echter dat het herstel beperkt dient te 
blijven tot het inbrengen van wokkels. Het 
wordt door hen als B-schade geclassificeerd.
Hier waren we het niet mee eens, omdat het 
gevolg zou kunnen zijn dat bij het infrezen 
de gehele muur eruit zou kunnen vallen. 

We hebben regelmatig bij het CVW erop 
aangedrongen dat er iemand moest komen, 
omdat de situatie in onze ogen gevaarlijk 
was en wij ons zorgen maakten. Dit werd 
door CVW steeds afgewimpeld. De foto’s 
van het ‘kwaliteitsteam’ toonden immers 
aan dat het niet nodig zou zijn. Uiteindelijk 
hebben wij zelf een aannemer naar de muur 
laten kijken. Die beoordeelde de situatie als 
gevaarlijk.“

“Dus weer contact opgenomen met het CVW 
en eindelijk zegden ze toe iemand te sturen. 
En inderdaad kwam er iemand kijken, een 
half jaar na ons eerste signaal. Hij beoor-
deelde de muur als AOS (Acute Onveilige 
Situatie). Acuut, met een half jaar vertraging 

dan wel.“
“Een dag later kwam er een hele ploeg: een 
bouwregisseur van het CVW, twee mensen 
van de gemeente, een inspecteur vanuit het 
CVW en een constructeur om te berekenen 
waar en hoe er gestut moest worden. Er 
vond een besluitvormend onderling overleg 
plaats in onze woning, over onze woning, 
maar zonder ons. Als eigenaren van de 
woning mochten wij er niet bij zijn. Het resul-
taat is ons nog wel verteld. Dat wel. Het was 
dus wel gevaarlijk, zoals wij al vreesden. De 
volgende dag is het geheel met vele stutten 
verstevigd.”
“Tot mijn verbazing krijg ik enige tijd later 
een brief van de gemeente waarin staat: ‘de 

te treffen voorzieningen dienen binnen een 

termijn van 12 weken te worden gereali-

seerd.’ 

In de brief staat ook dat ik als eigenaar 
verplicht kan worden om: ‘gebreken aan het 

pand te herstellen en weer te laten voldoen 

aan de minimumeisen van het Bouwbesluit. 

Dit betekent dat u als eigenaar verplicht kunt 

worden om de gebreken aan het pand te 

herstellen en weer te laten voldoen aan de 

minimum eisen van het Bouwbesluit.’  

Mijn schade is nu een gebrek geworden. 
Waarbij de gemeente een beroep doet op 
het Bouwbesluit.”

Reactie GBB. Ons valt op:

•  de opmerkelijke ‘daadkracht’ van de 
gemeente na inschakeling door het CVW. 
Alles moet binnen 12 weken hersteld zijn. 
Je zou wensen dat de NAM en het CVW zo 
daadkrachtig waren. 

•  dat deze gemeente ook een soepele kant 
heeft. Ons lid hoeft namelijk niet onmid-
dellijk de gemeente te betalen voor het 
‘faciliteren’ oftewel het plaatsen van de 
stutten (het woord ’faciliteren’ is afkom-
stig van de gemeente). Heel ‘royaal’ deelt 
men mee, dat de rekening later komt. 
Soepelheid ten top. De rekening zou na-
tuurlijk naar de NAM moeten gaan.

•  dat het opmerkelijk is, dat deze gemeente de 
verantwoordlijkheid van het CVW overneemt. 
En dat de gemeente het heeft over ‘gebre-
ken’ in plaats van schade, terwijl het CVW 
erkend heeft dat er sprake is van schade.

•  dat het merkwaardig is, dat deze gemeen-
te de schadelijder verantwoordelijk stelt 
om binnen 12 weken deze schade te her-
stellen. Je zou denken dat men deze eis 

bij het CVW zou moeten neerleggen.
•  dat het raar is, dat het CVW de veiligheid 

van deze burger gedurende een half 
jaar kan negeren en daarmee wegkomt. 
Terwijl het evident is dat het CVW tekort 
is geschoten. Wanneer het CVW accuraat 
had gereageerd op de signalen van deze 
schadelijder, dan hadden deze burgers 
geen onverantwoorde risico’s gelopen.

•  dat het teleurstellend is om te constateren, 
dat wat de GBB al vreesde, ook daadwer-
kelijk gebeurt. Het CVW hanteert ‘eigen 
gebrek’ als label om schade ten laste van 
de burger te laten komen. En gebruikt 
daarvoor de gemeentelijke dienst ‘Bouw en 
woningtoezicht’ succesvol als loopjongen.

Het CVW is hier doorgeefluik naar Bouw en 
Woningtoezicht. Op basis van wat eigenlijk? 
En wie durft het CVW nog binnen te laten? 
En als u het wel durft, overweeg dan de 
volgende suggestie:  

Laat elke medewerker van het CVW bij 

binnenkomst direct een door u gemaakte 

privacyverklaring ondertekenen, waarin 

verboden wordt om informatie naar derden 

door te spelen, en met name naar Bouw en 

Woningtoezicht.

Of overweeg om de schade niet meer bij het 
CVW te melden, maar zelf een bouwkundige 
in te schakelen, de schade te laten taxe-
ren en een schadeclaim in te dienen bij de 
NAM. Al die zelfbedachte procedures van de 
NAM en CVW ontnemen u niet het recht ge-
woon op de door u gekozen wijze uw schade 
te claimen. Hulp nodig? Schakel desnoods 
een advocaat in en claim ook die kosten bij 
de NAM.  

P.S.: Bij de GBB zijn de gegevens van de 
schadelijder bekend en ook een kopie van 
het schrijven van de gemeente aan deze 
schadelijder.

GBB-lid krijgt gelijk via de Tcbb

Verzakkingsschade door aardgaswinning erkend
De NAM wil niet erkennen dat verzakkingsschade kan ontstaan door aardgaswin-
ning. Vanuit die vooringenomenheid wordt elke schadeclaim waarbij in de verste 
verte ook maar enigszins de mogelijkheid aanwezig is om er het etiket 'verzakking' 
op te plakken, resoluut afgewezen. 

Voor deze woningeigenaresse was het na de 
contra-expertise door een bouwkundige van 
de Vereniging Eigen Huis echter zo helder 
als glas. De verzakking van haar serre was 
wel degelijk het gevolg van de Huizinge- 
aardbeving van 2012. Daarom werd advies 
gevraagd bij de Technische commissie 
bodembeweging (Tcbb). Zij betaalde daar-
voor 90 euro. Ze oefende veel geduld, was 

volhardend en kreeg gelijk en dus ook haar 
90 euro terug. En het schadeherstel gaat 
zesmaal zoveel kosten dan het oorspronke-
lijke bedrag.
Heel kort geformuleerd verliep het als volgt:
•  Augustus 2012: De verzakking wordt 

geconstateerd.
•  November 2012: Schadetaxateur van de 

NAM ontkent verzakking en schade aan de 

fundering.
•  April 2014: reactie van de NAM: Herstel-

kosten worden afgewezen. 
•  Mei 2014: verzoek aan de Technische 

commissie bodem beweging (Tcbb) om 
advies.

•  Augustus 2014: inspectie door de Tcbb.
•  Juni 2015: definitieve advies.
Conclusie: “de Tcbb komt tot het oordeel 
dat de schade aan uw woning redelijkerwijs 
het gevolg is van de aardgaswinning door de 
NAM.” 

•  Februari 2016: de NAM geeft aan het ad-
vies van de Tcbb te volgen. 

Reactie GBB:

•  Het oorzakelijk verband tussen de aard-
gaswinning en schade door verzakking 
bij panden kan niet per definitie ontkend 
worden.

•  Het eerste, ons bekende, schaap is over 
de dam. De NAM/CVW dient dit als een 
gegeven te erkennen en verzakkingsscha-
de niet meer per definitie uit te sluiten van 
vergoeding. 

NB: Alle relevante documentatie is bij de 
GBB aanwezig.
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Bij Kenders Bouw begrijpen we dat 
dit heel vervelend is. Kenders Bouw 
is gespecialiseerd in het herstellen 
van deze schade en in het preventief 
versterken van woningen. 
Zowel zakelijk als privé kunt u bij ons 
terecht.  

We werken niet voor u, maar met u.  
Wij zijn liefhebbers van duidelijke taal.  
En maken heldere afspraken. Daar 
zijn  
we heel zwart-wit in. Want aardbevings-
schade is al vervelend genoeg. 

Schadeherstel in vier heldere stappen:

1.  Bel en maak een (vrijblijvende) 
afspraak.

2.  U krijgt advies op maat en hulp  
bij de aanvraag.

3.  In overleg met u plannen wij  
de werkzaamheden in.

4.  Onze vakmensen herstellen  
de schade en voeren uw plannen 
uit. U kunt rekenen op vakkundige 
nazorg. 

AARDBEVINGSSCHADE?  

Kijk op www.kendersbouw.nl voor meer informatie of maak een 
afspraak via 050 3176770. 

Bel vandaag nog voor een vrijblijvende offerte! Tel: 06-57191887

Ap Keizer
Specialistische Reiniging

Schoonmaakonderhoud

Bent u zat van uw vieze ramen, oprit of gevel?
Bij Ap Keizer Specialistische Reiniging bent u aan het juiste adres als het gaat om  
glasbewassing, hogedrukreiniging, gevelreiniging en schoonmaakonderhoud!

Diensten:
• Glasbewassing
• Hogedrukreiniging
• Gevelreiniging
• Dakgootreiniging
• Kunststofreiniging

• Kantooronderhoud
• Vloeronderhoud
• Bouwschoonmaak
• Tapijtreiniging
• Interieurschoonmaak

Contact:
Ap Keizer Specialistische Reiniging
A. Einsteinlaan 31, 9615 TE Kolham

Contactpersoon: Dennis Keizer
Mobiel: 06 - 57191887
E-mail: specialistischereiniging@apkeizer.nl
www.apkeizerspecialistischereiniging.nl
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Stut-en-Steun, onafhankelijk 
steunpunt voor inwoners
Er is  een nieuw loket voor de inwoners 
van het gaswinningsgebied in Groningen. 
Stut-en-Steun: Voor het eerst een volstrekt 
onafhankelijk loket met één enkele doel-
stelling: Hulp en ondersteuning bieden 
aan een ieder die te maken heeft met de 
schadelijke gevolgen van de mijnbouwac-
tiviteiten in de provincie Groningen. Deze 
hulp en ondersteuning bestaat o.a. uit 
het informeren, begeleiden en doorverwij-
zen van een ieder die vragen heeft over 
schademelding, schadeafhandeling, veilig 
maken, bouwkundig versterken en regel-
gevingen. De medewerkers van Stut-en-
Steun beantwoorden uw vragen, kunnen u 
waar nodig begeleiden en staan u terzijde 
in uw contacten met de NAM, CVW, NCG, 
Tcbb  of met overige instanties zoals de 
Onafhankelijke Raadsman, de gemeenten, 
Maatschappelijk werk, GGD Groningen, 
Commissie Bijzondere Situaties, SNN, 
Groninger Bodem Beweging, Groninger 
Gasberaad et cetera. Zij 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 mogelijk.

Stut-en-Steun staat los van welke partij 
dan ook, dus los van NAM, van CVW, van 
NCG, van het ministerie van Economische 
Zaken. De maatschappelijke organisaties 
verenigd in het Groninger Gasberaad en 
de Groninger Bodem Beweging garanderen 
de onafhankelijkheid van dit steunpunt

Naar verwachting is Stut-en-Steun half mei 
2016 operationeel.

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

Column
Het nieuwe Shell/NAM winningsplan provoceert.   
Waarom? Gedachten rondom het winningsplan van de NAM

De NAM heeft op 1 april een nieuw win-
ningsplan aan de minister aangeboden voor 
de gaswinning voor het komende jaar en 
volgende  jaren en dit in de week van 20 
april gepubliceerd. Kern van dit plan is: 
–  in 2017 als basis 27 miljard kuub winnen 

met mogelijkheid tot verhoging naar 33 
miljard,

–  na 2017 kan veilig 33 miljard kuub gewon-
nen worden,

–  slechts 100 huizen hoeven verstevigd te 
worden.

De NAM licht dit advies als volgt toe: “Na 
jaren van maatschappelijke onrust over 
gaswinning, is het in het belang van alle 
betrokkenen om de rust in Groningen terug 
te brengen.”
 
Mij lijkt, dat het verschijnen van dit advies 
daar niet aan bijgedragen heeft, integen-
deel. Felle afwijzende reacties in de pers, 
in interviews op radio en tv en van politici. 
En zeker geen rust in het Groninger gas-
winningsgebied. Begrijpelijk, die afwijzende 
reacties en voorspelbaar. Dat weet ook de 
leiding van de NAM. En de NAM wist dat 
ook al voorafgaande aan het uitbrengen van 
dit winningsplan. Immers, de NAM negeert 
volledig de reactie van het Staatstoezicht 
op de Mijnen (SodM) van november 2015 
op het voorgaande winningsplan, waarin ge-
steld wordt dat ook bij winning op dit niveau 
de onveiligheid zal toenemen. 

Piekgrondversnelling

Ook bij de opnieuw berekende piekgrondver-
snellingen gaat de NAM geheel haar eigen 
weg. De piekgrond versnelling is bepalend 
voor de omvang van de te verwachten 
schades aan panden en bepaalt in welke 
mate de huizen verstevigd moeten worden 
om te voorkomen dat deze instorten. De 
piekgrondversnelling gaat volgens de NAM 
flink meevallen en daarom kan het aantal 
te verstevigen huizen teruggebracht worden 
naar een honderdtal. Dit is opvallend in ver-
gelijking tot de eerder genoemde aantallen 

van duizenden te verstevigen huizen. Best 
fijn, dat het op papier een stuk veiliger is 
geworden in het laatste half jaar. Maar nu 
nog in de werkelijkheid!
Ook hierbij is het de NAM natuurlijk bekend, 
dat het SodM in november 2015 vernie-
tigende kritiek had op de wijze waarop 
de NAM de grondversnelling berekende. 
Nu, nog geen half jaar later, gaat de NAM 
volledig aan alle kritiek voorbij en negeert 
hiermee de veiligheid van de burgers in 
Groningen. Een tamelijk provocerende 
opstelling.
Het kan voor de NAM dan ook geen ver-
rassing zijn dat ook dit zou leiden tot felle 
reacties. En toch koos de NAM er voor om 
het SodM te negeren en en-passant ook de 
uitspraak van de Raad van State. Waarom 
doet de NAM dit zo provocerend? Zo creëert 
ze toch imagoschade? En dat is slecht voor 
een bedrijf, zou je normaliter denken. Maar 
de NAM is geen normaal bedrijf. Imago doe 
er feitelijk niet toe. Zij heeft immers een 
monopoliepositie en heeft haar positie en 
invloed middels allerlei overeenkomsten 
met de overheid geborgd. In het gaswin-
ningsgebied kan weinig gebeuren zonder de 
instemming van de NAM, dat is inmiddels 
wel duidelijk. Er is maar één enkel domein 
binnen het gaswinningsdossier waar de 
NAM geen eindbeslissingsbevoegdheid 
heeft. Dat is het volume aan gas dat gewon-
nen mag worden. Onverdraaglijk moet dit 
zijn voor de Shell, 50% aandeelhouder en 
operationeel leader van de NAM. 
De Shell heeft het financieel lastig door de 
ontwikkelingen op de oliemarkt. Zij heeft 
er alle belang bij dat de gaswinning zoveel 
mogelijk maximaal doorgaat. Zij laat de NAM 

de boodschap brengen dat de gaswinning 
veilig omhoog kan. Dit schept ruimte bij de 
politieke besluitnemers, i.c. minister Kamp. 
Of dat nu wel of niet provoceert, maakt de 
Shell niet uit. De Shell lijdt immers geen 
imagoschade. De NAM in haar rol van valse 
profeet wel, maar dat doet er niet toe. Als 
maar blijft hangen dat de gaswinning ‘ei-
genlijk’ omhoog kan. Dan hoeft de winning 
zéker niet naar beneden.
Bij burgers en bij beleidsmakers moet dus 
de visie binnen dringen dat het maar onzin 
is om de gaswinning verder te verlagen. 
Maar dat zeg je als ‘net’ bedrijf niet, en al 
helemaal niet als ook beweerd wordt de rust 
in Groningen te willen terugbrengen. Beter 
is het om een tegenovergestelde boodschap 
te brengen en dat is: “De gaswinning kan 

veilig omhoog! “ Oppervlakkig gezien een 
positieve en betrouwbare boodschap. En 
klinkt ook nog eens lekker. 
Is dat de tactiek van de Shell/NAM om uit-
eindelijk het strategische doel te bereiken; 
meer winst maken? En is die tactiek gelukt? 
Mogelijk wel, een groot deel van de bevol-
king is immers bereikt met de boodschap 
dat de gaswinning ‘veilig’ omhoog kan. Dat 
blijft hangen. En wat zeuren die Groningers 
nu nog? Het kan toch veilig? Want niet blijft 
hangen is, dat de NAM/Shell-leus geba-
seerd is op gebakken lucht.
Het is best knap, dat het de Shell gelukt 
is buiten schot te blijven bij dit provoce-
rende winningsplan. Dat alleen de NAM 
imagoschade lijdt. Maar voor de NAM maakt 
dat niets uit. Immers, de NAM is geen 
normaal bedrijf. Of is het allemaal juist niet 
gelukt? Ach, ik weet het eigenlijk niet. Ik laat 
het aan de lezer over.

Dick Kleijer
Secretaris Groninger Bodem Beweging
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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 

eigenlijk waarin schades optreden? Waarom hebben 

sommige huizen meer schade dan anderen? Wat is de rol 

van de bodemsoort (klei/zand/veen)? Hoe zou je moeten 

bouwen? Hoe renoveer je bestaande bebouwing en wie 

draait voor de kosten op? 

 

Wie bepaalt wat beeft en wie schade heeft? 

Van overal in de provincie komen meldingen van 

gebouwschade. Niet alleen uit het kerngebied rondom 

Loppersum, maar ook uit de zogenaamde randgebieden, 

bijvoorbeeld de dorpen ten zuidoosten van Delfzijl en de 

gemeente Menterwolde. 

Om te bepalen of die gebouwschade een gevolg is van de 

gaswinning wordt een zogenaamde bevingscontour 

gehanteerd. Echter, wie bepaalt eigenlijk de ligging van 

die contour? En op basis waarvan? Zou die contour niet 

gewoon na elke beving opnieuw vastgesteld moeten 

worden? 

Open Seismic Sensor GridOpen Seismic Sensor Grid

Doordat de rolverdeling tussen de NAM, overheid en 

bewoners onduidelijk is en er allerlei vragen zijn, komen 

concrete herstelplannen maar moeizaam van de grond.

10.000 sensoren.. onze ogen en oren! 

Om op deze vragen en onduidelijkheden een antwoord te 

vinden, gaat OSSG metingen doen met bevingssensoren. 

Onafhankelijk en open data inwinnen, beheren en ter 

beschikking stellen. Aan iedereen die daar om vraagt. 

Inwoners, politiek, maar ook wetenschappers en 

bedrijven kunnen zonder beperkingen gebruik maken van 

deze gegevens. 

OSSG kiest voor een zogenaamd hybride model van 

sensoren. StabiAlert levert het fundament met 100 

tiltsensoren. Daarnaast worden er door Omnidots 

minimaal 10.000 bevingssensoren geplaatst in de 

provincie. Bevingmeter sluit een applicatie aan die gratis 

te downloaden is en 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. enslotte,  met het T draagt SW Fivelingo bij

testen en uitrollen van de sensoren.

Meer weten?

Hou onze website in de gaten: www.ossg.nl en volg ons 

op Twitter (@ossgrid). 

Onze grond

Onze huizen

Onze data

Onze kennis

Groningers meten zélf!

Onze grond

Onze huizen

Onze data

Onze kennis

Groningers meten zélf!
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NAM/CVW eist het tekenen van een privacyverklaring

Zorgplicht zou moeten prevaleren
NAM/CVW wil burgers dwingen om on-
verkort de NAM/CVW privacyverklaring 
te ondertekenen. Ondanks de zorgplicht 
m.b.t. schadeherstel en versteviging 
dreigt NAM/CVW bij het niet-onderteke-
nen niets aan het pand te doen. Ook bij 
herhaalde toestemming en uitnodiging 
om wel tot inspectie over te gaan, liet 
men dit aanvankelijk na. 

Wat gebeurt er met uw gegevens als u de 
verklaring ondertekent? De NAM/CVW ver-
woordt het zelf als volgt:
‘CVW en NAM maken voor het verzamelen, 

registreren, behandelen en verwerken van uw 

persoonsgegevens gebruik van goed beveilig-

de IT-systemen. Voor zover noodzakelijk voor 

aardbevingsgerelateerde activiteiten zullen 

deze persoonsgegevens aan derden ter 

beschikking worden gesteld of overgedragen. 

U dient daarbij onder andere te denken aan 

externe partijen die inspecteren, in een later 

stadium opdracht kunnen krijgen verdere 

acties ten aanzien van het bouwwerk uit te 

voeren, onderzoek doen naar de waarde van 

bouwwerken, sensoren plaatsen of anders-

zins activiteiten ontplooien in het kader van 

aardbevingsgerelateerde activiteiten. Verder 

worden (wordt een deel van) uw gegevens 

gebruikt om analyses uit te voeren. U kunt 

hierbij onder andere denken aan (weten-

schappelijke) onderzoeken naar verbanden 

tussen bouwwerkgegevens en aardbevingen. 

Ook ten aanzien van deze analyses kan het 

voorkomen dat (een deel van) de gegevens 

aan derden word(t)en overgedragen of ter 

beschikking gesteld’

Concreet voorbeeld:

Een ieder bepaalt natuurlijk zelf of ‘onder 
andere’ en ‘derden’ al dan niet te ruim is. 
Na informatie door het CVW dat men mijn 
huis weigerde te inspecteren vanwege het 
niet volledige accepteren van de priva-

cyverklaring, heb ik het CVW schriftelijk 
geïnformeerd dat ze welkom zijn en dat de 
toestemming om te inspecteren er zeker 
is. En dat ik “... bereid ben de verklaring 
te ondertekenen, als daarin een clausule 
wordt opgenomen dat het CVW niet zonder 
mijn toestemming informatie aan derden 
verstrekt.”
Omdat ik niet weet hoe lang de NAM/CVW 
zich aan de zorgplicht voor mij als huiseige-
naar in het verstevigingsgebied ( pga 0,3) 
wil onttrekken, heb ik de NAM gewezen op 
haar verantwoordelijkheid voor de mogelijke 
gevolgen van het niet voldoen aan hun zorg-

plicht. In mijn brief aan het CVW heb ik dan 
ook de volgende tekst toegevoegd: 
“Het vergoeden van alle materiële en im-
materiële kosten als gevolg van gaswinning 
gerelateerde schades aan mijn pand, aan 
mijn gezin en mogelijk ook aan derden door 
het uitblijven van de inspectie en daarop-
volgende acties gericht op veiligheid en het 
verstevigen aan mijn pand, blijven natuurlijk 
onverkort de verantwoordelijkheid en aan-
sprakelijkheid van de NAM.”

Nadat de privacyverklaring door mij gecor-
rigeerd was met de toevoeging: “het CVW 
heeft geen toestemming om zonder mijn in-
stemming informatie aan derden te verstrek-
ken”, bleek het wel mogelijk om na ongeveer 
2 weken een afspraak te maken. Er kon 
niet eerder een afspraak gemaakt worden, 
omdat er intern overleg noodzakelijk was. Ik 
neem aan, dat er overleg moest plaatsvin-
den met de Afdeling ‘Legal’ van de Shell.

Onbegrensde verspreiding

Een groot aantal partijen ontvangt mogelijk 
uw data (zie kader). Het is een lange lijst en 
een niet afgebakend geheel. Onduidelijk is 
wie al die contractors zijn. En dat de data 
ook buiten de EU gaan is opmerkelijk. Maar 
nog opmerkelijker is, dat het overzicht van 
de ontvangers van de data ontbreekt in de 
brief waarin je ‘verzocht’ wordt om de priva-
cyverklaring te ondertekenen.

De letterlijk onbegrensde verspreiding van 
mijn data gaat nogal ver. Natuurlijk is het 
aan elke schadelijder om zelf te bepalen 
wie je gegevens mogen gebruiken. Maar of 
de NAM/CVW voor iedereen de zorgplicht 
laat prevaleren boven de zucht naar data? 
Dat is helaas nog niet duidelijk. De GBB 
wil daar zeker duidelijkheid over verkrijgen. 
Maar u kunt in ieder geval uw eigen keuze 
maken.

Wie ontvangen  
mogelijk uw data?

Bij de GBB is bekend dat tenminste de 
volgende partijen uw gegevens uit de 
privacyverklaring ontvangen (volgens het 
NAM Upstream CRM Systeem, mel-
dingsnummer 1568465):
•  De schadeafhandelingsafdeling en 

leidinggevenden 
•  De afdeling bouwkundig versterken en 

leidinggevenden
•  Geomatics afdeling en leidinggevenden
•  Financiële afdeling en leidinggevenden
•  Shell International B.V. en haar con-

tractors
•  Noordelijke Schade Taxatie Bureau 

B.V. en haar contractors
•  Arcadis B.V. en haar contractors
•  In restauratie-methodieken gespeci-

aliseerde architecten en adviseurs 
( Holstein Restauratie Architectuur, 
Nederlands Adviesbureau Monu-
mentenzorg Interieurarchitectuur, 
Kwint architecten, OVT architecten, 
Wierenga Molenbouwadvies, Wietsma 
Grondonderzoek

•  Grontmij Nederland B.V.,en haar 
contractors

•  Jorritsma Bouw B.V. en haar contractors
•  Antea Group Nederland B.V. en haar 

contractors,
•  Arup B.V. en haar contractors
•  Onderzoeksinstituten in het kader 

van wetenschappelijk onderzoek naar 
aardbevingen in relatie tot de gaswin-
ning in Noord-Nederland

•  Ministerie Economische Zaken
•  Staatstoezicht op de Mijnen
•  Technische Commissie Bodembeweging
•  Onafhankelijk raadsman L. Klaassen
•  Commissie bijzondere situaties
•  Werkorganisatie DEAL-gemeenten
•  Centrum Veilig Wonen
•  Doorgifte buiten EU? Ja

Aannemers die voor de NAM werken, zorgen in ieder  
geval voor de privacy van hun eigen personeel:  

verboden te fotograferen!
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Meld uw ervaringen met  
nul-op-de-meter bij  

de Woonbond! 
 

De Woonbond komt op  
voor de belangen van huurders. 

 
Het renoveren van huurwoningen naar nul-op-de-meter is niet 

altijd een succes. De Woonbond helpt huurders bij het maken van 

goede afspraken hierover. Wat zijn uw ervaringen? Wat gaat er 

goed? Wat niet? En vooral: wat kan beter? Meld uw ervaringen 

door een mailtje te sturen naar bespaar@woonbond.nl

WWW.WOONBOND.NL

Bel vandaag nog voor een vrijblijvende offerte! Tel: 06-57191887

Ap Keizer
Specialistische Reiniging

Schoonmaakonderhoud

Bent u zat van uw vieze ramen, oprit of gevel?
Bij Ap Keizer Specialistische Reiniging bent u aan het juiste adres als het gaat om  
glasbewassing, hogedrukreiniging, gevelreiniging en schoonmaakonderhoud!

Diensten:
• Glasbewassing
• Hogedrukreiniging
• Gevelreiniging
• Dakgootreiniging
• Kunststofreiniging

• Kantooronderhoud
• Vloeronderhoud
• Bouwschoonmaak
• Tapijtreiniging
• Interieurschoonmaak

Contact:
Ap Keizer Specialistische Reiniging
A. Einsteinlaan 31, 9615 TE Kolham

Contactpersoon: Dennis Keizer
Mobiel: 06 - 57191887
E-mail: specialistischereiniging@apkeizer.nl
www.apkeizerspecialistischereiniging.nl

EVENTS EN ZAKEN DOEN 
EEN PASSENDE RUIMTE VOOR ELKE GELEGENHEID

 

Ons team staat al klaar om van uw event een succes te maken.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden 

te bespreken. Wij denken graag met u mee.

Molenweg 11, 9919 AE Loppersum 

T. 0596 – 57 15 92, E: info@hotelspoorzichtspa.nl

WWW.HOTELSPOORZICHTSPA.NL

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
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Platform kerk en aardbeving
Wat kan de kerk betekenen voor slachtoffers van beving schade

In mei 2014 was er in het gebouw van 
de Protestantse Theologische Universi-
teit te Groningen een themamiddag met 
als onderwerp ´Kerk op bevende aarde´. 
Vier deskundige inleiders gingen in op 
de vraag: “Wat kunnen lokale geloofs-
gemeenschappen voor slachtoffers van 
fysieke en psychische- aardbevingsscha-
de betekenen?” 

Voorgangers van kerkelijke gemeenten en 
gemeenteleden uit het getroffen gebied 
besloten aan het einde van de middag, ter 
plekke een platform op te richten met het 
doel “de kerkelijke presentie onder mensen 
die leven op bevende aarde een gezicht te 
geven en de krachten te bundelen.” 
In het gaswinningsgebied is het namelijk 
de harde realiteit van alledag dat men-
sen de regie over hun bestaan ontnomen 
wordt, door iets waartegen zij geen verweer 
hebben. Levensverhalen worden verstoord 
en perspectief wordt tenietgedaan. En 
dat heeft ernstige gevolgen. Aardbevingen 
veroorzaken schade, angst en zorgen over 
de toekomst en tegelijkertijd is er een groot 
gebrek aan begrip en welwillendheid van de 
NAM en de (landelijke) overheid. 

Niet in de gaten wat er speelt

Omdat het platform de indruk had dat de 
landelijke kerken, evenals destijds de lande-

lijke politiek, niet echt in de gaten hadden 
wat er in het bevingsgebied echt speelde, 
heeft men de bestuurders van twee grote 
kerken bezocht en gevraagd om ter plekke 
te horen en te aanschouwen wat mensen  
is aangedaan. Op 17 april 2015 hebben 
mgr. dr. Gerard de Korte namens de Neder-
landse Rooms-katholieke Kerkprovincie en 
Dr. Arjan Plaisier namens de Protestantse 
Kerk Nederland een bezoek gebracht aan 
Groningen. Op het Provinciehuis werden de 

gasten ontvangen door de Commissaris van 
de Koning, Max van den Berg, die ze op de 
hoogte bracht van de toenmalige stand van 
zaken.
In het bevingsgebied hebben ze bezoeken 
gebracht aan twee beschadigde woningen 
en hoorden ze de indringende verhalen van 
de bewoners. 
In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum 
was er vervolgens een ontmoeting met 

vertegenwoordigers van kerken, belangen-
groepen en burgerlijke overheden.
De dag werd afgesloten met een persconfe-
rentie. 

Intussen is het aantal leden van het plat-
form toegenomen en zijn vele kerkgenoot-
schappen uit het gebied vertegenwoordigd, 
van vrijzinnig tot orthodox en van doopsge-
zind tot rooms-katholiek. Er is en er wordt 
contact gezocht met alle instanties die van 
doen hebben met de aardbevingsproblema-
tiek. Tweede Kamerleden en landelijke me-
dia worden benaderd, uitgenodigd en in het 
gebied rondgeleid en voorgelicht om te laten 
zien wat de ethische, sociale en mentale 
gevolgen zijn van de materiële schade.

Met de Groninger Bodem Beweging zijn af-
spraken gemaakt om elkaar zoveel mogelijk 
te informeren, elkaar bij te staan en binnen 
de kerken de mensen op te roepen het 
goede werk van de GBB te steunen door lid 
te worden.

https://sites.google.com/site/ 
kerkenaardbeving/
www.raadvankerken.nl

Mgr. dr. Gerard de Korte en Dr. Arjen Plaisier algemeen. secretaris Van de Protestantse kerk in Nederland op 
bezoek bij Max van den Berg Commissaris van de Koning en leden van het Platform Kerk en Beving.

Column

Wat is het verschil  
tussen een roversnest 
en de overheid, wanneer 
deze zich niet aan de 
wet houdt?
Econoom Rens van Tilburg heeft in de Volks-
krant netjes uiteengezet, wat het klimaat- 
akkoord van Parijs aanricht in de oliestaten. 
Ondanks de lage olieprijzen blijven de sjeiks 
volop pompen, er moet geld binnen komen. 
De ondergrondse voorraden zijn straks waar-
deloos. Na ons het begrotingstekort.

Het is verbazingwekkend, dat niemand 
de parallellen ziet met de Nederlandse 
gasmarkt. In hetzelfde vooruitzicht zijn hier 
in 2013 de kranen volop opengegooid. 
Het motto van Energiebeheer Nederland 
in 2014, nota bene na de zware beving bij 
Huizinge, was nog altijd, dat al het ren-
dabele gas zo snel mogelijk de grond uit 
moest. Al het gas, zo snel mogelijk. Met 
totale veronachtzaming van de veiligheid en 
leefbaarheid in de regio, die van alle kanten 
erkend wordt. Maar de kraan blijft open. 
Kraan open en tijdrekken, de strategie ligt al 
lang open en bloot op tafel.

De sjeiks in de olieproducerende landen pose-
ren met grote zonnebrillen naast hun oliepalei-
zen. En ondanks de lage prijzen en de waarde-
loze voorraden ligt niet in de verwachting, dat 
Saoedi-Arabië zich straks als ontwikkelings-
land aan moet melden. Maar onze Nationaal 
Coördinator Groningen, Hans Alders, durft met 
droge ogen voor te stellen om Groningen weer 

aan te melden bij de EU als achtergestelde 
regio. Een ongehoorde schande. Wanneer 
straks het Groningen veld is leeggezogen heeft 
het meer dan 300 miljard euro opgeleverd. 
Van die 300 miljard is ongeveer één procent in 
Groningen zelf terecht gekomen. Groninger gr-
aanboeren poseren naast hun gestutte huizen 
en akkers met verzakte drainage. Letterlijk en 
figuurlijk in een depressie. Overgeleverd aan 
Europese subsidies.

Lessen uit het verleden leren, dat de 
winning niet gaat stoppen (heel misschien, 
wanneer er doden zijn gevallen, dat het nog 
wat minder gaat worden). Het Ministerie van 
Economische Zaken blijkt voor de gaswin-
ning altijd de bovengrens op te zoeken van 
datgene wat mogelijk is. Intussen worden 
de woningen verstevigd om de gaswinning 
te kunnen voortzetten. Met alle risico’s van 
dien. Als dat hetgeen is, wat onze demo-
cratie wenst, prima. Maar zeg dat dan luid 
en duidelijk. En kom met duidelijke, heldere 
compensatie voor de regio. Zullen we 50-50 
doen voor de opbrengst van de komende 
(laatste?) vijf jaar gaswinning? Groningen 
moppert niet meer, krijgt de helft van de 
opbrengst en regelt zelf de schades en 
investeert in zichzelf.

Henk Spiekman, GBB-lid

Doe mee met Stichting  
‘Recht voor Groningen’ 
Crowdfunding: Veel (kleine) giften 
maken juridisch veel mogelijk
 
Help jezelf door te doneren aan de Stichting ‘Recht voor Groningen’ en zo je recht te 
halen als Groninger. Slechts weinigen kunnen zelf een rechtszaak bekostigen. Maar 
met zijn allen kunnen we het wel! Met dat doel heeft de GBB de stichting ‘Recht voor 
Groningen’ opgericht. Zo kunnen we juridisch knokken voor het belang van alle inwo-
ners in het gaswinningsgebied. Dit onder het motto: Allen voor recht, recht voor allen! 

Stort uw gift op NL32 RABO 0309 0818 31 t.n.v. Recht voor Groningen

* De GBB heeft voor de stichting de Anbi-status aangevraagd; giften zijn dan aftrek-

baar voor de belasting en vrijgesteld van schenk- en erfrechtbelasting.
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Maak uw huis klaar voor de toekomst!

Gaat u uw huis verbouwen om het aardbevingsbestendig 
te maken? Dan is het slim om uw huis ook gelijk duurzamer 
te maken. Door te isoleren is uw huis in de winters lekker 
warm en zomers heerlijk koel. Geen last meer van tocht 
en schimmels! En door zelf energie op te wekken met 
zonnepanelen bespaart u flink op uw energierekening. Het 
is waarschijnlijk een bekend verhaal. Maar wist u ook al 
dat het rendement van spouwmuurisolatie vergelijkbaar 
is met een rente van 12% op een spaarrekening? Voor 
zonnepanelen is dat 6%! Energiebesparing kan u dus veel 
opleveren! 

Maar wie gaat die klus klaren? Bent u zelf handig? Of bent 
u op zoek naar een bedrijf uit de buurt? De bedrijven 
van SLIM wonen met Energie zijn lokale aanbieders die 
betrouwbare kwaliteit leveren. 

U vindt ze allemaal op 
www.energieloket-groningen.nl/bedrijven 

GRONINGEN
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Groningen: de energieke provincie

Maar dan zonder gas
Ze waren er bijna allemaal: enthousiaste 
bestuursleden van energie-coöperaties, 
soms nog i.o., uit de hele provincie. 
De uitnodiging kwam van de Groninger 
Energie Koepel (GrEK), de organisatie 
die Groningers adviseert bij de opstart 
van lokale energiebedrijven. Ook aan-
wezig: Buurkracht (mensen die gratis 
helpen om lokale energiebesparingspro-
jecten op te starten); NLD-energie (het 
energiebedrijf dat de Groninger, Friese en 
Drentse energiekoepels samen hebben 
opgericht; en EAZ-wind, jonge onderne-
mers met hoogwaardige, kleinschalige 
windmolens. 

Het was 19 maart 2016 en Ons Dorpshuis 
in Loppersum was helemaal vol! Meest ge-
dreven vrijwilligers. Een enkele enthousiaste 
jonge ondernemer. En de aanwezigen ver-
trokken nog energieker dan ze gekomen wa-
ren, mede dankzij de ontspannen presenta-
tie van Martin van der Kooij van Buurkracht. 
Perspectief, kregen ze mee. Perspectief 
om eigen kleinschalige energiecollectieven 
op te richten in hun eigen woonplaatsen 
en daar omheen. En de deskundigen van 
GrEK helpen hen daarbij. Samen helpen ze 
Groningen minder afhankelijk te worden van 
aardgas. Precies wat de GBB ook wil.

Energieke dorpen

We noemen even de dorpen die vertegen-
woordigd waren: Kantens-Stitswerd-Rottum; 
Meerstad, Vierhuizen, Menterwolde, Lop-
persum, Steendam-Overschild, Zuidwolde, 

Pekela, Wirdum, Oostwold. Wehe den Hoorn, 
Mensingeweer. Hun coöperaties kennen in-
middels de mooiste namen: Zonnedorpen in 
Zijldijk, Lopec in Loppersum, Postcoderoos 
Wehe den Hoorn, Duurzaam Menterwolde, 
Pekela Duurzaam, Coöperatie Steendam en 
Zonnewal Oostwold. Allemaal initiatieven 
en initiatiefnemers met dezelfde oogmerk: 
duurzame energie opwekken, verlaging ener-
giegebruik, lokale productie. En allemaal 
delen ze hun ervaringen met anderen.
GrEk helpt alle lokale starters met degelijke 
adviezen. De aanwezigen roemen de inzet 
van mensen als Simon Visbeek, Norbert 
Buiter, Harm Jan Prins en Joris de Winter. 
“Avond aan avond hebben ze ons bijgestaan 
in de concretisering van onze ideeën. Nu 
staan we voor het eggie…..”

Uitwisseling

Die middag in Loppersum worden de stand 
van zaken en ervaringen tussen de diverse 
coöperaties uitgewisseld. Maar er wordt 
vooral ook geluisterd naar de mogelijkheden 
die GrEK door samenwerkingsverbanden 
verder nog in de aanbieding heeft:
•  stroom leveren aan en afnemen van 

NLD-energie wat € 75,- per klant per jaar 

oplevert voor een goed dorpsdoel; 
•  inzet van Buurkracht bij verdere (collectie-

ve) besparingsmaatregelen; 
•  vriendelijk ogende molens van EAZ-wind, 

die in 6 jaar worden terugverdiend!
“Als we nog even zo door gaan, hebben we 
geen gas meer nodig”, hoor ik iemand zeg-
gen. En daarmee wordt één van de belang-
rijkste drijfveren van de meeste deelnemers 
uitgesproken. Al zijn er ook andere redenen 
die de boventoon voeren: “Wij willen in ons 
dorp niet allemaal van die lelijke panelen 

op ons dak.” Of: “Fossiele brandstoffen zijn 
eindig. Zon en wind zijn blijvend. Een goede 
combinatie is het allerbeste.” Maar terug-
dringen van het gasverbruik en kolenstroom 
hebben toch wel de overhand. 
Zijn er nog dorpen waar de ‘postcoderoos’ 
geen coöperatiekoorts heeft opgeleverd? 
Dan moeten ze snel beginnen. De premies 
en de subsidies zijn nu nog in de aanbie-
ding. En het brengt meer op dan je spaar-
geld bij de bank, zullen we maar zeggen.  
Wie weet wat volgende kabinetten doen. 

Kijk vooral op de website van GrEK en orga-
niseer een lokaal initiatief. Op de site staan 
ook links naar voorbeelden bij u in de buurt.
Zo helpt u Groningen van het gas af en 
steunt u de energietransitie van Nederland.
www.grek.nl

‘Als we zo door  
gaan hebben we  
straks geen gas  

meer nodig’

Noodkreet van een AOW’er
De GBB ontving kort geleden onderstaande mail van een 70-jarige AOW’er.  
Hij had geen pensioen opgebouwd en daarom het spaargeld in zijn huis gestopt als 
pensioenvoorziening. Nu is hij ten einde raad door de waardedaling van zijn huis.

“Geacht team,
In minder dan drie jaar is de waarde van mijn onroerend goed volgens de WOZ-waarde-
ring met maar liefst 50.000 Euro gedaald. Omdat ik in mijn werkzame leven vaak van 
baan, door faillissementen, heb moeten veranderen heb ik al mijn geld in mijn huis 
gestoken om het later te kunnen opeten. Ik ben nu op het moment aangekomen dat 
ik mijn huis uit zal moeten. Dit om de eenvoudige reden, dat ik geen geld meer kan 
opnemen bij de bank en met alleen AOW kom ik niet rond, bij lange na niet. Ik ga niet 
op vakantie, ga niet meer uit, op verjaardagen van familie kom ik zonder cadeau. Feest 
vieren... er is geen enkele reden voor. Het geld is op. Dit allemaal dankzij de activiteiten 
van de Gaswinning waar ik nooit enig voordeel van heb gehad, maar ik word nu wel met 
de problemen opgezadeld. Wie gaat deze waardevermindering van mijn huis betalen en 
wel nu en niet over tientallen jaren. Dan is het voor mij veel te laat. Ik word dit jaar 70 
jaar en wil hier niet weg!!! Het totaalverlies aan vermogen tussen 2011 en 2015 is voor 
mij een gigantisch bedrag. Wie gaat dat betalen en vooral wanneer? Mij staat het water 
tot aan de lippen en verdrinken door het toedoen van anderen wil ik niet en kan ik dan 
ook niet accepteren. Ik wil mijn huis niet kwijt. Ik wil hier blijven wonen. Mijn ouders 
lieten dit huis bouwen en ik heb er, met uitzondering van zes jaren, vanaf mijn elfde jaar 
gewoond en veel tijd en geld geïnvesteerd in huis en tuin.” “HELP MIJ!”

Postcoderoos

Op 18 november 2015 heeft de Tweede Kamer voor de verdere verruiming van de 
postcoderoosregeling gestemd. De voornaamste verruiming bestaat eruit dat de be-
lastingkorting wordt verhoogd tot nihil. Tot nihil? Dat betekent dat deelnemers aan de 
postcoderoosregeling geen energiebelasting verschuldigd zijn, voor zover zij deelnemen 
in een coöperatie die lokaal en duurzame elektriciteit opwekt. Er kan nog steeds voor 
maximaal 10.000 kWh gebruik worden gemaakt van deze regeling. Hiermee is de post-
coderoosregeling op zijn minst gelijkwaardig aan zonnepanelen op je eigen dak. Super 
nieuws dus! 
 
Voor meer informatie over dit amendement of de Postcoderoosregeling kijk op 
www.postcoderoosregeling.nl

Martin van der Kooij presenteert de 
voordelen van de postcoderoosregeling
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Wilt u ook een goed advies 
over duurzaam bouwen. 
Kom dan naar onze ThermoNoord duurzaam-
heidsshowroom in Ten Boer. Onze adviseur 
kan u precies uitleggen waarom investeren in 
duurzame oplossingen zo’n slim idee is. 

Duurzaam wonen? Goed bezig!

Nijverheidsweg 19, 9791 DA Ten Boer, (050) 737 0066 / 0098, 
showroom.tenboer@thermonoord.nl, www.thermonoord.nl
Di t/m vrij 9.00 tot 17.00 Donderdagavond 18.00 tot 21.00 uur 
Zaterdag 9.30 tot 17.00 uur  Een afspraak maken is niet nodig!

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

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

Anton Tjapkes, zelf wonend in Slochteren en 
bekend met de aardbevingsproblematiek, is 
het vaste aanspreekpunt in Ten Boer. “Ik wil 
de klanten graag meenemen in de wereld 
van duurzaamheid. De Rijksoverheid wil 14% 
duurzame energie in 2020 en een volledig 
duurzame energievoorziening in 2050. 

Dat gebeurt onder meer door belastingen op 
vervuilende brandstoffen en subsidies voor 
bijvoorbeeld zonne-energie. De Rijksoverheid 
wil het percentage duurzame energie laten 
groeien: van ongeveer 5% nu, tot 14% in 
2020 en 16% in 2023. In 2050 moet de 

energievoorziening helemaal duurzaam zijn.
Door subsidies te verstrekken wil de Rijks-
overheid mensen enthousiasmeren om te 
kiezen voor duurzame energie. De investerin-
gen zullen daarom voor u lager uitvallen en 
uw investering verdient u daardoor al snel 
weer terug.”

Maar Nederland doet het op dit moment nog 
niet heel erg goed als we naar de ranking kij-
ken. Van de 29 deelnemende landen staat 
Nederland op de 26e plaats. “ Naar mijn 
idee is er nog weinig duidelijke informatie 
naar buiten gebracht. Mensen moeten dus 

veel zoek werk verrichten alvorens men de 
juiste informatie heeft gevonden. Daarom 
willen wij de klanten graag van dienst zijn, 
zodat wij samen met de klant naar de even-
tuele mogelijkheden kunnen gaan kijken.” 

De showroom van Ten Boer is geopend van 
dinsdag tot en met zaterdag en is telefo-
nisch bereikbaar op telefoonnummer:  
050 – 737 0066
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Column

De voeg 
Langzaam loop ik langs de gevel. Daar op 
de grond ligt hij, de voeg. Ik raap hem op en 
houd hem in mijn hand: een stevig, recht 
streepje grijze cement. Doelloos is hij nu; 
zijn taak als beschermer van het metselwerk 
kan hij niet meer vervullen. 

Op de plek in de muur waar hij uit is geval-
len steken de stenen nu een stukje naar 
buiten en ligt de gebroken metselspecie 
bloot. Er loopt een zigzaggende scheur door 
het metselwerk naast het raam, weer iets 
verder, iets breder.

De expert komt en samen lopen wij de ronde. 
Hij wil ook de binnenkant van de muur zien. 

“Ja, maar dat is slechts een halfsteens 
muurtje en dan ook nog een balk zo dichtbij. 
Daar had natuurlijk een versteviging in de 
muur moeten worden gemaakt. Dit is geen 
goede constructie”, is het commentaar van 
de expert.

“Ik zal de bouwers uit 1903 erop aanspre-
ken”, zeg ik, moe van de slapeloze nachten. 
Ruim honderdtien jaar heeft het stoere huis 
onderdak en bescherming aan mens en dier 
geboden. In ruil daarvoor is het onderhou-
den, gekoesterd, uitgebouwd tot een paleis-
je. Stormen, oorlogen, crises, het heeft alles 

doorstaan en staat trots en wat hooghartig 
te pronken.

En nu barst het uit zijn voegen, elke keer 
als de aarde beeft iets meer. Steeds weer 
kleine en grotere scheuren waarover experts 
zich buigen, hun oordeel geven, rapporten 
schrijven. 

Experts, commissies, onderzoeken, Kamer-
debatten, overlegorganen, hoogwaardig-
heidsbekleders, raadslieden, protestdemon-
straties, hoorzittingen, excuses, eindeloze 
rapporten: niets zal de aarde tot bedaren 
brengen. 

Leven 2016 is leven 3.1 Richter, soms iets 
minder maar misschien nog meer. Na jaren-
lang in het land van leugens en uitbuiting 
te hebben gewoond, leven wij nu in het land 
van beloftes: “Herstel van vertrouwen en de 
veiligheid van de mensen staat voorop.”  
Onder mijn voeten zijn gasbellen, boven mijn 
hoofd windbuilen. 

De voeg in mijn hand spreekt een keiharde 
waarheid. En de expert? Wiens brood men 
eet, wiens woord men spreekt.

Deze column is geschreven door een GBB-lid 
(naam bij de redactie bekend)

Casemanager NCG  
kan een wolf in  
schaapskleren zijn
Een nieuwe functionaris is actief: ‘case-
manager’ bij de Nationaal Coördinator 
Groningen. Hij/zij gaat bij complexe 
schadegevallen “in bemiddeling op zoek 
naar een oplossing met alle betrokke-
nen” (uit het Meerjarenplan van de NCG 
Hans Alders).

Voor een dergelijke functie verwacht je dan 
toch mensen, die bewezen hebben als onaf-
hankelijk bemiddelaar te kunnen functione-
ren? Ja, normaliter. Maar niet in Groningen 
bij de Nationaal Coördinator Groningen, 
ontdekte de GBB.

De bulldozer ploeg

De NCG haalt ze weg bij de NAM, de schade-
veroorzaker in dit gebied, waar tot dusverre 
een onafhankelijke schadeafhandeling 
een fata morgana was. Sommige NAM’ers 
hebben ruimschoots expertise opgedaan om 
bewoners met complexe schades verplicht 
vrijwillig akkoord te laten gaan met het NAM 
aanbod. En zeker niet onafhankelijk, laat 
staan dat er sprake was van bemiddeling. 

De GBB kreeg daar veel klachten over. 
Onder de bevolking kregen deze ‘experts’ 
een bijnaam: de bulldozer ploeg. De bijnaam 
zegt het al: fijne afstemming met de bewo-
ners was niet hun grootste kwaliteit, laat 
staan bemiddeling.

Maar nu mogen sommigen hiervan partici-
peren in de complexe schadeafhandeling en 
daarbij ook ‘in bemiddeling gaan’, in dienst 
van de NCG. Hoe geloofwaardig is dat? 
Ineens de NAM-genen verloren? Wie kan dat 
geloven? Wij hebben er nogal moeite mee 
en moeten steeds denken aan de uitdruk-
king: ‘een wolf in schaapskleren’. Hoe komt 
dat toch?

N.B.: Als u een casemanager van de NCG 
toegewezen krijgt, overweeg dan het volgen-
de:
1.  Vraag of hij/zij ooit voor de NAM heeft 

gewerkt.
2.  Als dit het geval is, de NCG vragen om 

een andere casemanager!

Doe mee  
met Stichting  
‘Recht voor  
Groningen’ 

Crowdfunding: Veel (kleine) giften 
maken juridisch veel mogelijk

 
Help jezelf door te doneren aan de Stichting ‘Recht voor Groningen’ en zo je recht te 
halen als Groninger. Slechts weinigen kunnen zelf een rechtszaak bekostigen. Maar 
met zijn allen kunnen we het wel! Met dat doel heeft de GBB de stichting ‘Recht voor 
Groningen’ opgericht. Zo kunnen we juridisch knokken voor het belang van alle inwo-
ners in het gaswinningsgebied. Dit onder het motto: Allen voor recht, recht voor allen! 

Stort uw gift op NL32 RABO 0309 0818 31 t.n.v. Recht voor Groningen

* De GBB heeft voor de stichting de Anbi-status aangevraagd; giften zijn dan aftrek-

baar voor de belasting en vrijgesteld van schenk- en erfrechtbelasting.
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Maatwerk
Wanneer men spreekt over herstelwerkzaamheden aan een gevel dan gaat het altijd 
om maatwerk ongeacht de leeftijd, bouwwijze, materiaalsoort en het gebruik van 
het object waar de gevel deel van uit maakt. 

Iets wat de Boer Gevelrestauratie als geen ander weet. Wanneer er schade aan een gebouw 
is ontstaan zal altijd eerst een goede analyse gemaakt moeten worden waarin vastgesteld 
wordt wat de mogelijke oorzaak van de schade is en welke soort herstel de juiste is, maat-
werk dus. Er bestaat geen universele methode elke schade is uniek en elk materiaal heeft 
zijn eigen specifieke kenmerken en uitstraling. 

De Boer Gevelrestauratie is al 20 jaar specialist in maatwerk aan gevels en kent alle speci-
fieke eisen die het werken eraan met zich meebrengt. In die 20 jaar zijn vele objecten door 
de handen van de vakmensen bij de Boer Gevelrestauratie gegaan en is er met veel trots 
en genoegen gewerkt aan kerken, molens, vele soorten monumenten en woningen.

Ook in de door aardbevingen getroffen gebieden in Groningen is door de Boer Gevelrestau-
ratie veel herstelwerk uitgevoerd. Stuk voor stuk maatwerk. De herstelwerkzaamheden in 
deze regio gaan terug tot 2005.

Het begint bij een aanvraag die door de Boer Gevelrestauratie opgevolgd wordt met een 
opname ter plaatse waarbij gegevens worden verzameld. Deze gegevens worden met alle 
benodigde vakkennis omgezet in een analyse en een herstelplan. Het geheel wordt voor-
durend met de opdrachtgever besproken waardoor deze steeds op de hoogte is van alle 
facetten. Iets wat bij het uitvoeren van een opdracht wordt doorgevoerd! 
Opnieuw maatwerk!

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op
0515-577812
info@deboergevelrestauratie.nl
www.deboergevelrestauratie.nl 

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER) ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

Hoe houden we  
Groningen leefbaar?

Aardbevingsbestendige woningen

Als architect woon en werk ik zelf ook in het 
‘aardbevingsgebied’. Qua werk biedt dat de 
nodige uitdagingen voor mijn architectenbu-
reau Meander Architectuur. Tegelijkertijd wil 
ik zelf ook, net als u, gewoon veilig wonen 
en dat de school van mijn kinderen een 
veilig onderkomen biedt. We wonen en wer-
ken in een prachtige provincie met mooie 
gebouwen waar we trots en zuinig op mogen 

zijn. Naast het herstellen van de schade worden er steeds meer gebouwen versterkt om ze 
bestand te maken tegen de zwaardere bevingen. Dat geldt zeker ook voor de nieuwbouw. 
Door slim te ontwerpen met de kennis van aardbevingsbestendig bouwen, ontwerpen wij 
betaalbare woningen die Groningen ook in de toekomst leefbaar houden. 

Aardbevingsbestendige scholen

Daarnaast ontwerpen we momenteel 
ook de 1e aardbevingsbestendige 
nieuwe basisschool in de provincie. 
In dit project, maar ook bij de wonin-
gen, staat naast aardbevingsbesten-
digheid duurzaamheid voorop. Maar 
laten we onze provincie vooral ook 
mooi houden; samen mooie gebou-
wen ontwerpen met respect voor het 
verleden van Grunn’n!

Martijn de Lange, 
architect Meander Architectuur
050-5734767
info@meanderarchitectuur.nl
www.meanderarchitectuur.nl

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

Zorgen voor constructieve veiligheid
Sinds augustus 2012 zijn er als het gevolg van de door de gaswinning veroorzaakte aardbevingen meer dan 65.000 schademeldingen in Groningen geregistreerd. 
In de meeste gevallen gaat het hier vaak om visuele schade aan de buitenkant en/of binnenkant van een woning. De schades aan de buitenzijde zijn meestal prima te 
herstellen met het RVS wapeningssysteem van ABC ADAMAS. 

In combinatie met het gebruik van de spe-
ciale ankermortel van ABC ADAMAS wordt 
sterkte aan de beschadigde muur gege-
ven. Bij eventuele nieuwe bevingen zal de 
beweging van de muur opgevangen worden  
zonder dat er opnieuw schade ontstaat aan 
de herstelde delen. Het  feit blijft dat Gro-
ningen voorlopig nog niet van de aardbevin-
gen verlost is. Wat de maximale kracht van 
toekomstige aardbevingen zou kunnen zijn 
is niet met 100% zekerheid te zeggen.

Om ervoor te zorgen dat de in het gebied 
aanwezige gebouwen ook sterkere aard-
bevingen zonder instortingsgevaar kunnen 
doorstaan is één van de prioriteiten voor 
de komende tijd, het preventief verstevigen 
van de aanwezige en kwetsbaar geachte 
gebouwen. 

In het kort komt het er op neer dat er ver-
binding  tussen de verschillende bouwdelen 
moet worden gemaakt zodat de constructie 
van een woning “stijver” wordt en hierdoor 
beter in staat is om trillingen als gevolg van 
aardbevingen op te vangen. 
Door de samenwerking met Total Wall is 
ABC ADAMAS nauw betrokken bij de ontwik-
keling van een aantal oplossingen op het 
gebied van het preventief versterken van 
gebouwen. Er zijn een tweetal systemen ont-
wikkeld en getest waarmee het mogelijk is 
om op een relatief eenvoudige wijze verschil-

lende bouwdelen te koppelen en hiermee de 
benodigde sterkte aan een woning te geven:

DE SPOUWDONUT 

Met dit systeem wordt de kanaalplaatvloer 
d.m.v. een “SockFix” gekoppeld aan de 
buitenmuur. Deze wapening zorgt voor de 
opvang van trekkrachten. In de spouw wordt 

een “Spouwdonut” aangebracht, gevuld met 
een speciaal constructie schuim.  
De spouwdonut zorgt voor het opvangen van 
de drukkracht. Door deze combinatie om de 
1.20 m aan te brengen wordt samenhang 
en daarmee sterkte, gecreëerd tussen de 
vloerdelen en de buitenmuur.

DE SEISMIC CONNECTOR 

De Seismic Connectors worden ingezet om 
gebouwen bestand te maken tegen krachten 
die een gevel te verwerken krijgt bij aardtril-
lingen. Een slimme koppeling tussen de 
ankers en de spiraalvormige wapening , 
keurig onzichtbaar in de voeg weggewerkt, 
versterkt spouwmuren en verdeelt de 
krachten over een groter oppervlakte. Dit 
systeem is toepasbaar in nieuwbouw en 
bestaande gebouwen.

Met beide systemen is het mogelijk om  
op een snelle en doeltreffende wijze con-
structieve verbindingen te maken waarbij de 
bewoners minimale overlast ondervinden. 
Het “Spouwdonut”-systeem is door een 
vakjury in 2015 beloond met de  
VAKWERKPRIJS.

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 
www.facebook.com/abcadamas
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Teloorgang van theater  
[en cultuurcentrum]  
in Kantens
Het pand Oosterweg 4 in Kantens - oorspronkelijk een grote landbouwschuur met 
een daklengte van 35 meter en -breedte van 23 meter - heeft een maatschappelijke 
bestemming gekregen en is verbouwd tot logies- en recreatieplek. Als theaterwerk-
plaats werden er jarenlang voorstellingen en culturele activiteiten georganiseerd en 
konden amateurs er repeteren. 

In het kantoor is Laway Arts gevestigd, 
een theaterplatform tussen Nederland en 
Zuid-Afrika. Na de beving in Huizinge werd 
al snel duidelijk dat de voorgevel van de 
schuur moest worden gestut en de veilig-
heid niet meer kon worden gegarandeerd; 
de NAM plaatste hekken om het pand. Het 
betekende in december 2013 het einde van 
alle activiteiten. 

Toke van Oorsouw, als eigenaar aansprake-
lijk voor degenen die in het gebouw aanwe-
zig zijn, voelt zich persoonlijk verantwoorde-
lijk. Vanaf 2013 brak een periode aan van 
onzekerheid en spanning. Toke ervoer het 
conflict tussen wat zij voor ogen had met de 
theaterwerkplaats en het gebrek aan erken-
ning dat veiligheid voorop dient te staan als 
moordend. Ze was aan handen en voeten 
gebonden, kon geen kant uit en zag geen 
perspectief.

En al was de veiligheid het kernprobleem, 
de NAM reageerde alleen met procedures 
over bouwkundige aspecten. De uitzichtloze 
situatie, veroorzaakt door de mijnbouwscha-
de, zorgde voor lichamelijke klachten; Toke 
werd letterlijk ziek van de situatie. Ze kon 

het niet meer opbrengen nog in Kantens te 
zijn en zocht haar toevlucht in haar woning 
in Amsterdam.

In het voorjaar van 2014 begon het Toke te 
dagen dat het zo niet langer kon. Maar hoe 
nu verder? Als toneelregisseur beschikt Toke 
over een grote dosis creativiteit en natuur-
lijk, die moest ze aanspreken. Gewoon: ik 
ga mijn werk doen en ontwikkel een [toneel]
stuk! Vanaf dat moment en van harte ge-
steund door haar beste vrienden, begon de 
energie weer te stromen. Van een verdrietig 
mens op de vlucht voor het mijnbouwgeweld, 
werd Toke weer haar energieke zelf, volop in 
beweging vervuld van ideeën. Toen ze dat 
besefte, daagde het haar ook dat er op deze 
manier is te leven met de gebeurtenissen 
die eerder zoveel bittere gevoelens  
opriepen.

Door er bovenuit te stijgen en de negatieve 
spiraal te doorbreken door inspiratie ten 
positieve te putten uit de gebeurtenissen, 
heeft de manier van optreden door de NAM 
weinig vat meer op haar. Weliswaar zijn wij 
Groningers en geen Zeeuwen, maar ‘Luctor 
et Emergo’ geldt hier zeker ook.

Stilleven Theaterwerk-
plaats Kantens
Als metafoor voor het stilvallen – door 
mijnbouwschade - van alle activiteiten 
van de Theaterwerkplaats in Kantens 
werd op 8 april Het Stilleven geopend. 
Het stilleven symboliseert hoe het leven 
van velen in het gebied als het ware stil-
staat. Velen kunnen letterlijk geen kant 
uit, vastgeklonken aan huizen die waar-
deloos zijn geworden en door niemand 
meer worden begeerd. En dat in een 
van de oudste cultuurlandschappen van 
Europa, het boeiende wierdenlandschap 
achter de Waddenzeedijk.

De onmogelijkheid om nog te bewegen, in 
welke richting ook, wordt zichtbaar gemaakt 
door een keten van kleine onbeweeglijke 
scenes om de theaterwerkplaats heen en 
vanachter de ramen van de grote schuur. 
Met de scenes en beelden vertonen bewo-
ners hun eigen geschiedenis zoals die werd 
vervormd door de mijnbouwschade.

Toke van Oorsouw, die het initiatief nam, is 
ervan overtuigd dat dit belangrijk is, al is 
de respons van bewoners tot nu toe laag. 
Misschien geeft ook dit weer dat veel bewo-
ners langzamerhand murw zijn gemaakt door 
het misbruik van macht in de zogenaamde 
‘ruimhartige’ schadeprocedures, waarin de 
NAM de regie mag voeren, niet gehinderd 
door welke beperking dan ook van de kant 
van de huidige regering.

Het stilleven zit desondanks vol van treffen-
de symbolen voor de processen en machi-
naties waaraan de bewoners zijn overgele-
verd. 8 april opende het Stilleven met een 
indrukwekkende voorstelling onder regie van 
Ton Brandsen. Tegen de schemering worden 
de toeschouwers meegelokt door het  

Groene Stenenvretertje naar het met kran-
ten dichtgeplakte veiligheidshek, waarachter 
van alles gebeurde. Af en toe steekt een 
vinger door de kranten, komt er een neusje 
tevoorschijn. En daar komen de spelers te-
voorschijn; van achter het hek voeren ze de 
toeschouwers mee de voorstelling in naar 
de overal verspreide steeneilandjes. Met het 
wegscheuren van de kranten komt ook de 
wereld voorbij het hek weer in het zicht.

Op een hoog bouwsel treuren twee spelers 
over het teloorgaan van dit stevig land. Het 
plankier onder hen begint te bewegen – een 
heftige ‘aardbeving’, harder en harder gaat 
de vloer; de stenen kletteren naar beneden. 
De verdwaasde spelers weten zich geen 
raad. Maar daar komt de vertegenwoordiger 
van macht en gezag. Trouwhartig de menigte 
aankijkend worden vele fraaie beloften 
gedaan, waarbij wel doorschemert dat het 
weliswaar voor de ingezetenen, toch het pro-
ces van de machthebbers is. Daarna verslikt 
de gezagsdrager zich zowat in de ellenlange 
lijst met instanties betrokken bij de afhande-
ling van de mijnbouwschade; happend naar 
adem worstelt ze zich door de lijst. 

En daar is ineens het groene stenenvreter-
tje. Dat slaat stenen stuk: de steen des 
aanstoots, die der geheimhouding en der 
privacyverklaringen, de steen van verdeel en 
heers en de stiekumsteen en – de Janus-
kop. Dan klinkt: “Wij willen de grond onder 
onze voeten terug, met alles wat daaruit 
voortkwam.” 

Onder het zingen van een aangrijpend 
lament voeren de spelers de toeschouwers 
het speelterrein weer af, langs de vele voor-
stellingen van het stilleven.Doe mee met Stichting  

‘Recht voor Groningen’ 
Crowdfunding: Veel (kleine) giften 
maken juridisch veel mogelijk
 
Help jezelf door te doneren aan de Stichting ‘Recht voor Groningen’ en zo je recht te 
halen als Groninger. Slechts weinigen kunnen zelf een rechtszaak bekostigen. Maar 
met zijn allen kunnen we het wel! Met dat doel heeft de GBB de stichting ‘Recht voor 
Groningen’ opgericht. Zo kunnen we juridisch knokken voor het belang van alle inwo-
ners in het gaswinningsgebied. Dit onder het motto: Allen voor recht, recht voor allen! 

Stort uw gift op NL32 RABO 0309 0818 31 t.n.v. Recht voor Groningen

* De GBB heeft voor de stichting de Anbi-status aangevraagd; giften zijn dan aftrek-

baar voor de belasting en vrijgesteld van schenk- en erfrechtbelasting.
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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 

offertes. 

• 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.

• Informatie en hulp bij het aanvragen van voordelige financiering voor uw 

(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 
zelfs schimmel in huis? U bent niet de enige. En het fijne is dat energiebesparing 
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.

Eerste Hulp Bij Energiebesparing

GRONINGEN

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

Gemiddelde eengezinswoning

Isoleren vloer 
van begane grond
eenmalige kosten: € 1.900

Vervanging enkel glas 
door HR++ glas 
eenmalige kosten: € 3.500

Isoleren 
spouwmuur 
eenmalige kosten: € 2.000

  
Zonneboiler 

Zonnepanelen 
1500 Wattpiek 9 m2

 
eenmalige kosten: € 3.000

eenmalige kosten: € 2.900

Vervanging VR-combiketel 
door HR-combiketel
eenmalige kosten: € 2.200

Isoleren schuin dak, 
verwarmde zolder 
eenmalige kosten: € 4.300  

© februari 2016, 
    Milieu Centraal

Gemiddelde eengezinswoning

© februari 2016, 
   Milieu Centraal

jaarlijkse 
besparing

€ 650

jaarlijkse 
besparing

€   80

Vervanging VR-combiketel Vervanging VR-combiketel 

jaarlijkse 
besparing

€ 280
Vervanging VR-combiketel Vervanging VR-combiketel Vervanging VR-combiketel Vervanging VR-combiketel 

jaarlijkse 
besparing

€ 210

jaarlijkse 
besparing

€ 600

jaarlijkse 
besparing

€ 280

jaarlijkse 
besparing

€ 210

Iedere losse besparing is berekend voor een woning met gemiddelde afmetingen en HR-combiketel, waar een 
genoemde isolatiemaatregel afwezig is. Je huidige stookgedrag is van invloed op de werkelijke besparing: 
als je weinig verwarmt is de potentiële besparing lager (en andersom). De verschillende besparingen mogen 
(uitgezonderd de HR-ketel) bij elkaar opgeteld worden en zijn gebaseerd op een huishouden van 3 personen. 
Een uitgebreidere persoonlijke berekening kun je uitvoeren op www.verbeteruwhuis.nl.

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)
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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 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 


