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Zienswijze van de Vereniging Groninger Bodem Beweging op het 

voornemen van het opstellen van een Structuurvisie Ondergrond  
 
 

Inleiding 
 

De ministers van Infrastructuur en Milieu en Economische zaken, Landbouw & Innovatie zijn 

voornemens een Structuurvisie Ondergrond op te stellen. Deze moet er voor zorgen dat de ruimte 

onder ons land duurzaam en efficiënt kan worden ingericht. Deze structuurvisie zou volgens de 

ministeries ondermeer een ruimtelijk afwegingskader bieden zodat vergunningverlening voor 

mijnbouwactiviteiten goed onderbouwd plaatsvindt. Dat helpt bij het duurzaam en efficiënt 

gebruiken en inrichten van de ondergrond.  

 

De Vereniging Groninger Bodem Beweging (GBB) zet zich in voor bewoners die schade 

ondervinden door de gaswinning in de Provincie Groningen. De GBB is van mening dat de 

belangen van mogelijke gedupeerden van de gaswinning in Groningen moeten worden betrokken 

bij het opstellen van een Structuurvisie Ondergrond. Het borgen van de belangen van eventuele 

gedupeerden van de gaswinning is in de ogen van de GBB onlosmakelijk verbonden met het 

afwegingsproces bij de vergunningverlening.  

In het verleden is er bij de vergunningverlening tot de gaswinning in Groningen onvoldoende 

rekening gehouden met de belangen van gedupeerden. Zo het zich nu laat aanzien zal dit in de 

nabije toekomst ook niet snel worden verbeterd. Een Structuurvisie Ondergrond biedt echter een 

kans om een en ander te corrigeren. In bedoelde visie zouden de belangen van gedupeerden door 

de gaswinning beter geborgd dienen te worden door dit te koppelen aan de vergunningverlening. 

Daarom wil de GBB haar zienswijze met betrekking tot dit punt kenbaar maken. 

Deze zienswijze geldt dus gevolgen van de gaswinning al zitten er veel aspecten in deze 

zienswijze die ook goed van toepassing kunnen zijn op andere activiteiten in de ondergrond. 

 

Vereniging
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Uiteenlopende nadelige gevolgen van de gaswinning in Groningen voor de 

bewoners 
 

In de provincie Groningen wordt al sinds de jaren zestig gas gewonnen uit één van de grootste 

gasvelden van de wereld. Er zijn grote effecten aan het aardoppervlak. Dit zijn de direct zichtbare 

effecten zoals winning- en of boorlocaties en andere NAM installaties. Deze hebben een negatief 

effect op de leefomgeving van mens en dier. Daarnaast hebben de bodemdaling en de 

aardbevingen die door de gaswinning worden veroorzaakt, een reeks van nadelige effecten voor 

bewoners. Zo ondervinden bewoners materiële schade aan huizen door met name de 

aardbevingen. Dit betreft niet alleen scheurvorming maar ook de waardedaling van de huizen. 

Verder beïnvloedt de bodemdaling de waterhuishouding waardoor er aanpassingen nodig zijn 

door de waterschappen (nieuwe gemalen, aanpassingen waterpeil). Naast deze regionale kosten 

kunnen ook particulieren schade ondervinden door lokale effecten van de bodemdaling zoals 

onlangs door onderzoekers in geconstateerd.
1
 

Naast deze materiële schade wordt ook het woongenot van veel bewoners negatief beïnvloed. Zo 

bestaan er grote onzekerheden over de toekomstige effecten van de gaswinning en is er 

bovendien emotionele schade onder bewoners door voortdurende ongerustheid over aardbevingen 

en het gevaar dat daarvan uitgaat.  

 

In het onderstaande gaan we in op een aantal specifieke nadelige gevolgen van de gaswinning: 

 

1. Onzekerheid over toekomstige effecten van de aardgaswinning in Groningen 

2. Problemen rond het meten van schade 

3. Een tekortschietende en onredelijke schadevergoedingsprocedure 

 

Op elk van deze punten zullen we kenbaar maken wat onze specifieke wensen zijn en wat in de 

ogen van de GBB zeker in de Structuurvisie Ondergrond moet worden opgenomen. Bij het 

plannen en doorvoeren van activiteiten in de ondergrond moet er geanticipeerd worden op de 

schade die bewoners hierdoor kunnen ondervinden. 

 

1 Onzekerheid over toekomstige effecten van de aardgaswinning in 

Groningen 

1.1 Bevingen 

Uit een recent uitgevoerd onderzoek naar de effecten van de gaswinning (zie noot 1) op 

gebouwschade blijkt dat er nog een groot aantal onzekerheden zijn in de gevolgen van de 

aardgaswinning in het Groninger gasveld: 

 

1. Zo is het niet zeker hoeveel schade er nog te verwachten is door toekomstige krachtiger 

bevingen (zoals de maximaal te verwachten beving met kracht 3.9 op de schaal van 

Richter). Belangrijk daarbij is dat de effecten van de ondiepe geïnduceerde bevingen aan 

het aardoppervlak sterker zijn dan die van de veel diepere tektonische aardbevingen van 

                                                        
1 Onderzoek ‘Gebouwenschade Loppersum’, Deltares 2011, pp iii.  
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gelijke magnitude. De onderzoekers van Deltares bevelen daarom aan de relatie tussen 

bevingen en verwachte schade verder te onderzoeken.
2
  

2. Er bestaat onzekerheid over de maximaal te verwachten kracht van de aardbevingen. De 

huidige schatting is gebaseerd op een zuiver statistische methode en niet op een fysische 

kennis van de ondergrond. Ter illustratie: in 1993 bedroeg de schatting van de maximale 

kracht 3,3 op de schaal van Richter, in 1998 was dat 3,8 en in 2003 werd de schatting 

opnieuw bijgesteld naar 3,9. De onderzoekers van Deltares bevelen daarom een herhaling 

van het onderzoek van het KNMI op dit punt aan waarbij ook gebruik wordt gemaakt van 

verbeterde geomechanische modellen.
3
 Dit zal echter niet alle onzekerheid wegnemen 

doordat de berekeningswijze voornamelijk is gebaseerd op de bevingen die zich in het 

verleden hebben voorgedaan. 

3. Er bestaat onzekerheid over het aantal bevingen.
4
 Een grafische weergave van het aantal 

bevingen in de loop der tijd laat zien dat het aantal bevingen de laatste 8 jaar sterk 

toeneemt.
5
 Zie grafiek 1.  

 

 

Grafiek 1: ontwikkeling van het aantal bevingen in de loop der tijd. 

 

 
 

                                                        
2 ‘Gebouwenschade Loppersum’, Deltares, 2011, pp v 
3 Idem, pp v.  
4 Idem, pp v. 
5 Bron KNMI. 
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Noch de NAM, noch het KNMI hebben hier desgevraagd een verklaring voor. In 2012 zet 

deze stijging zich voort: de eerste drie maanden van 2012 waren er al weer 26 bevingen. 

Deltares beveelt aan dit aspect bij nieuw onderzoek te betrekken.
6
  

4. Eveneens bestaat er onzekerheid over de cumulatieve effecten van de vele bevingen.
7
 Er 

wordt bij de berekening van de verwachte schade door bevingen steeds gekeken naar 

enkelvoudige aardbevingen van een bepaalde kracht. Met cumulatieve effecten wordt 

geen rekening gehouden. Muren kunnen echter ook scheuren door een aantal kleine 

bevinkjes achter elkaar. 

5. Er bestaat ook onzekerheid over mogelijke na-ijl effecten van de gaswinning: hoe lang 

gaan bevingen en bodemdaling nog door nadat de gaswinning is gestaakt?
8
 Voor de 

schadelijke gevolgen hiervan blijft de delfstofwinner maar een beperkt aantal jaren 

aansprakelijk. Een belangrijke vraag in dit opzicht is wie er na de stopzetting van de 

aansprakelijkheid van de NAM verantwoordelijk is van langer doorlopende en 

onverwachte nieuwe kosten. 

 

Aan geen van de genoemde aanbevelingen is tot nu toe gevolg gegeven door de betrokken 

instanties met verantwoordelijkheid in deze zaken: Rijksoverheid, Commissie Bodemdaling, 

NAM, Technische Commissie Bodembeweging, waterschappen. 

 

Op basis van het bovenstaande beveelt de GBB aan in de structuurvisie op te nemen: 

 

a) Het verplicht stellen van de delfstofwinner van zodanig onderzoek dat fysische 

onzekerheden over de aardbevingen als gevolg van de gaswinning worden 

geminimaliseerd. Hieronder valt onderzoek naar de verwachte schade door 

geïnduceerde bevingen, maximaal te verwachten kracht van de aardbevingen, 

verwachte frequentie van het aantal bevingen, mogelijke na-ijl effecten en 

cumulatieve effecten van bevingen. 

b) Eveneens dat dergelijk onderzoek uitgevoerd moet worden door onafhankelijke 

onderzoeksbureaus en dat dit periodiek wordt herhaald. 

 

Verder bestaat er ook onzekerheid over een eventuele waardevermindering van het 

woningbestand. De verslechtering van het woongenot plus de te verwachten schade door 

aardbevingen vermindert de aantrekkelijkheid van een groot deel van Groningen als woongebied. 

Dit zal mogelijkerwijs een negatief effect hebben op de gemiddelde waarde van de huizen. Het is 

dan ook alleszins redelijk om te eisen dat de waardeontwikkeling van de huizen gemonitord en 

gebenchmarkt wordt om dit eventuele negatieve effect te kunnen meten. 

De GBB beveelt daarom aan om in de structuurvisie op te nemen dat 

c) De delfstofwinner wordt verplicht dergelijk onderzoek regelmatig uit te laten voeren 

door een onafhankelijk onderzoeksbureau en eventuele waardedaling financieel te 

compenseren, bijvoorbeeld via een gemeentefonds. 

 

Uit onderzoek blijkt dat zogenaamde natuurlijke tektonische bevingen die ontstaan op grote 

diepte (> 10 km diepte) een lagere intensiteit aan het aardoppervlak hebben dan de ondiepe 

                                                        
6 Idem, pp. v. 
7 Idem, pp v. 
8 Idem, pp. v. 
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geïnduceerde bevingen (< 3 km). De huidig geldende bouwvoorschriften houden nog geen 

rekening met de specifieke gevolgen van ondiepe aardbevingen door de gaswinning. Er zijn enkel 

voorschriften en normen die zijn opgesteld voor de veel diepere tektonische aardbevingen.  

De onderzoekers van Deltares bevelen daarom aan de in het Bouwbesluit gebruikte norm NEN-

EN 1998 (eurocode 8) aan te vullen met de specifieke omstandigheden van de geïnduceerde 

aardbevingen.
9
 

 

De GBB stelt daarom voor in de structuurvisie op te nemen dat: 

d) De in het Bouwbesluit gebruikte norm NEN-EN 1998 (eurocode 8) aangevuld dient te 

worden met de specifieke omstandigheden van de geïnduceerde aardbevingen 

 

 

 

1.2 Bodemdaling 

 

Hoewel de NAM op dit moment redelijk in staat lijkt de mate van bodemdaling in Groningen als 

gevolg van de gaswinning te voorspellen, blijft er onzekerheid over wat de mate van 

bodemdaling uiteindelijk zal zijn. Ook, of de bodemdaling door zal gaan na het stopzetten van de 

gaswinning. Eveneens wat de effecten op termijn op de waterhuishouding zullen zijn.  

In dit verband is een belangrijke vraag of de bodemdaling op termijn meer en meer problemen op 

zullen leveren voor de waterlozing bij hoog water. Eveneens of de dijken, die meedalen, op 

langere termijn wel voldoende veilig zullen zijn. Uit de plannen van Rijkswaterstaat (Waterbeleid 

21
e
 eeuw) blijkt niet dat hiernaar onderzoek is gedaan en of er op alle punten voldoende 

zekerheid bestaat. 

Naast deze algemene onzekerheden, kunnen particuliere bewoners wellicht nu of in de toekomst 

lokale effecten van de bodemdaling ondervinden.
10

 Deze worden veroorzaakt door 

schommelingen in het waterpeil door de bodemdaling die moeilijk door waterschappen kunnen 

worden gecorrigeerd. Er zijn nu eenmaal praktische grenzen aan de aanpassingsmogelijkheden 

van de waterhuishouding in de bodemdalingschotel. Een te laag waterpeil kan leiden tot 

verzakkingen of inklinking van de grond onder het huis wat leidt tot scheurvorming en 

scheefstand van muren. 

Om deze reden is de GBB van mening dat er meer onderzoek moet komen naar lokale effecten 

van de bodemdaling. 

Verder is van belang dat de noodzakelijke aanpassing van de waterhuishouding door het 

waterschap wordt gedaan. Dit kan er toe leiden dat er blinde vlekken in de verantwoordelijkheid- 

en aansprakelijkheidstructuur ontstaan. De vraag is bij welke partij lokale overheden en 

particulieren hun eventuele claims kunnen neerleggen. 

In ieder geval moet worden voorkomen dat de burger direct of indirect uiteindelijk de dupe wordt 

van de kosten van onvoorziene effecten van de bodemdaling. In dit verband moet ook duidelijk 

worden wie de extra kosten van de waterhuishouding zal dragen, die veroorzaakt worden door de 

bodemdaling, die ontstaan en of doorlopen nadat de aansprakelijkheid van de NAM als 

delfstofwinner is opgehouden. 

De GBB beveelt daarom aan in de structuurvisie op te nemen 

                                                        
9 Idem, pp v. 
10 Deltares, 2011, pp iii 
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e) Dat de delfstofwinner verplicht wordt periodiek onderzoek te laten verrichten door 

een onafhankelijk bureau naar de effecten van de gaswinning via de bodemdaling op 

de waterhuishouding in Groningen, opdat een afdoende inzicht wordt verkregen van 

de effecten op langere termijn. Hierbij dient aandacht te zijn voor eventuele 

afwateringseffecten en de hoogte van de dijken. 

f) Dat er meer onderzoek komt naar lokale effecten van de bodemdaling door 

verstoringen van waterpeilen. 

g) Dat er heldere verantwoordelijkheidstructuur komt waaruit blijkt wie waarvoor 

verantwoordelijken aansprakelijk is: de delfstofwinner, de waterschappen, de 

Commissie bodemdaling, de verschillende overheden. 

h) Dat er duidelijkheid komt over de aansprakelijkheid voor de te maken kosten nadat de 

aansprakelijkheid van de delfstofwinner is gestopt. 

 

 

2 Problemen rond het meten van schade  

 

Door aardbevingen als gevolg van de gaswinning ontstaat er schade aan huizen, meestal in de 

vorm van scheuren in muren en soms in het fundament of vloeren. Tevens kan er schade ontstaan 

door lokale effecten van de bodemdaling door verlaging of verhoging van het waterpeil. 

Vaak zit er al een zekere spanning in muren doordat bijvoorbeeld de grond onder het huis is 

ingeklonken (zettingen); dit laatste kan het gevolg zijn van waterpeilverlaging. Een kleine 

aardbeving is dan de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen waardoor een muur 

kan scheuren. 

Verder zijn veel oude woningen in het Groningerland kwetsbaar voor trillingen doordat zij op 

staal zijn gefundeerd, dat wil zeggen, geen echt fundament hebben. 

 

2.1 Preventieve maatregelen 

 

In de praktijk van schadeafhandeling van schade door aardbevingen is gebleken dat deze schade  

moeilijk is vast te stellen, met name bij oudere huizen die al scheuren vertonen. Dit wetende lijkt 

het in onze ogen voor de hand te liggen dat de NAM al het mogelijke doet om tot een goede 

schademeting te komen. Naast een zorgvuldig schade onderzoek, kunnen preventieve 

maatregelen helpen zoals het scherper bepalen van locatie en de kracht van de bevingen en het 

uitvoeren van een zogenaamde nulmeting. Met dit laatste wordt bedoeld dat de huidige staat van 

de huizen in kaart wordt gebracht met foto’s opdat na een beving beter de eventuele schade kan 

worden vastgesteld. Bouwbedrijven doen dit ook bij de omliggende huizen van een bouwproject 

waarbij geheid wordt dus waarom de NAM niet? 

 

Daarom beveelt de GBB aan in de structuurvisie op te nemen dat 

i) De delfstofwinner zodanige apparatuur in het wingebied plaatst dat locatie, kracht en 

intensiteit van de bevingen zo precies mogelijk kan worden vastgesteld.  

j) Verder, dat bij alle kwetsbare huizen in het wingebied, waar kansen zijn op een 

aardbeving, een zogenaamde fotografische nulmeting wordt uitgevoerd met het doel 

eventueel optredende schade beter vast te kunnen stellen. Dit dient uitgevoerd te 

worden door een onafhankelijke instantie of bedrijf. 
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2.2 Methodiek voor het onderzoek naar schade 

 

In een onderzoek van TNO naar aardbevingschade aan woningen in Groningen bleek dat de 

onderzoekers ongeveer vier dagen met twee man nodig hadden om de oorzaken van de schade 

vast te stellen.
11

 Op dit moment laat de NAM huizen van claimanten op schade onderzoeken door 

schadetaxatiebureaus die ongeveer twee uur komen inspecteren. Deze bureaus worden door de 

NAM gecontracteerd. 

Duidelijk is dat de huidige taxatiemethode aan alle kanten rammelt. Niet alleen inspecteert de 

taxateur alleen de door de huiseigenaar gemelde schade, de laatste wordt bovendien na een 

inspectie van ongeveer twee uur verzocht akkoord te gaan met de door de taxateur geschatte 

reparatiekosten. In feite fungeert de huiseigenaar als medetaxateur: van hem wordt deskundigheid 

verondersteld die hij niet heeft. 

 

Tegen deze achtergrond beveelt de GBB aan in de structuurvisie op te nemen dat 

k) De delfstofwinner verplicht wordt een zorgvuldiger meetmethodiek van schade te 

ontwikkelen waarbij de taxateur alle door hem geconstateerde nieuwe schade 

onderzoekt en hiervan de causaliteit in relatie tot de aardbevingen onderzoekt.  

l) Dat de onafhankelijkheid van de taxatiebureaus beter gewaarborgd wordt. De GBB 

stelt voor dat er een register van gekwalificeerde taxatiebureaus wordt opgesteld 

waaruit de huiseigenaar mag kiezen. 

 

Zoals eerder betoogd, valt de waardedaling van het huis door de schade buiten de bepaling van de 

hoogte van het schadebedrag. Tevens wordt de omstandigheid dat er in de komende jaren 

waarschijnlijk nieuwe bevingen komen die opnieuw leiden tot schade, of die de reeds ontstane 

schade vergroten, buiten de schadebepaling gelaten.  

Daarom wenst de GBB dat er in de structuurvisie wordt opgenomen dat 

m) Er in de meetmethodiek van schade aandacht wordt besteed aan aspecten van 

waardedaling en cumulatieve effecten van bevingen die de schade wellicht zullen 

vergroten. 

 

Voor het inzicht in de effecten van de gaswinning is het belangrijk dat er kennis van de NAM 

wordt gedeeld over omvang en spreiding van de geclaimde schade en hoe deze gerelateerd is aan 

de aardbevingen.  

De GGB wil daarom dat er in de structuurvisie wordt opgenomen dat 

n) Er onderzoek komt naar de omvang en spreiding van de schade door aardbevingen 

(geclaimd en niet geclaimd
12

) en hoe dit gerelateerd is aan het patroon van 

aardbevingen. Dit onderzoek zou dienen te worden uitgevoerd door onafhankelijke 

onderzoekers en dient periodiek herhaald te worden. In dit onderzoek zou ook 

aandacht moeten zijn voor de ervaringen van bewoners. 

o) Idem voor wat betreft de schade als gevolg van de bodemdaling. 

 

 

 

                                                        
11 TNO rapport (TNO-060-DTM-2011-02980), 2011 
12 Uit eigen onderzoek van de GBB is gebleken dat veel bewoners die schade denken te hebben door 
aardbevingen of bodemdaling dit niet claimen. 
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3    Een tekortschietende en onredelijke schadevergoedingsprocedure 
 

De huidige procedure voor het verkrijgen van een schadevergoeding ingeval van schade door de 

gaswinning schiet in de ogen van de GBB ernstig tekort. De GBB acht het vanzelfsprekend dat er 

in de Structuurvisie Ondergrond eisen worden opgenomen aan een correcte en zorgvuldige 

schadevergoedingprocedure bij schades die te maken hebben met delfstofwinning. Het voldoen 

aan deze eisen zou onderdeel moeten uitmaken bij de vergunningverlening aan de delfstofwinner. 

Hieronder gaan we in op enkele tekortkomingen in de huidige procedure die door de NAM wordt 

gevolgd bij het vergoeden van schade door de gaswinning in Groningen. 

 

3.1 Keuze schadetaxateur 

 

Op dit moment contracteert de NAM zelf de bedrijven die de schade bij particulieren komen 

taxeren. In deze contracten staan ook richtlijnen over de wijze, omvang en diepgang van 

inspecteren. Zo wordt de taxatie beperkt tot wat de bewoner aanmeldt als schade, terwijl van hem  

niet de deskundigheid mag worden verwacht de eventuele schade te beperken tot wat voor hem 

zichtbaar is. Ook is de diepgang van de inspectiemethode beperkt. De inspectie duurt gemiddeld 

zo’n twee uur. 

In dit licht is het van belang dat de taxateur niet door de veroorzaker van de schade wordt 

gecontracteerd. Vanzelfsprekend moet de taxateur onafhankelijk zijn. De GBB stelt daarom voor 

in de structuurvisie op te nemen dat er een register komt van taxateurs die aan bepaalde 

kwaliteitseisen voldoen, waaruit de bewoner dan kan kiezen. De kosten van de taxaties dienen ten 

laste te worden gelegd van de opbrengsten van de gaswinning; deze kunnen immers worden 

beschouwd als kosten van de aardgaswinning. 

 

De GGB wil daarom dat er in de structuurvisie wordt opgenomen dat 

p) Bij schade door gaswinning de eigenaar uit een register van gekwalificeerde schade 

taxateurs de taxateur kiest die bij hem de schade komt inschatten. 

q) De kosten van de schadetaxaties worden betaald uit de opbrengsten van de 

gaswinning. 

 

 

3.2 Bewijslast 

 

In Nederland moet degene met schade door aardbevingen aantonen dat deze wordt veroorzaakt 

door de delfstofwinner, in dit geval de NAM. In de praktijk betekent dit dat als de bewoner het 

niet eens is met de aangeboden vergoeding (die bepaald wordt door een zeer korte scan van de 

gemelde schade) hij maar moet aantonen, door een beter en zorgvuldiger onderzoek, dat de 

schade wel degelijk door de gaswinning/aardbeving werd veroorzaakt. Een dergelijk onderzoek is 

duur in verhouding tot veel van de schades. Alle problemen rond het meten van schade en het 

bewijs voor de causaliteit liggen daarmee op het bord van de burger.  

Bij zeer incidentele schade door delfstofwinning en in gevallen waar de causaliteit zeer onzeker 

is, is dit een plausibel uitgangspunt. In Groningen is echter bekend: 

1. Dat de aardgaswinning aardbevingen veroorzaakt, wat ook de NAM niet (meer) 

betwijfelt. 
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2. Dat door de aardbevingen zeer frequent schade wordt veroorzaakt, wat blijkt uit 

het feit dat veel bewoners schade claimen bij de NAM en uit het feit dat de NAM 

ongeveer 85% van de claims honoreert.
13

 

3. Dat aardbevingen zeer frequent voorkomen (in 2011 vonden er 77 bevingen 

plaats). 

 

Hieruit volgt dat bij schade aan een huis, ontstaan kort na een aardbeving in de buurt, het 

uitermate waarschijnlijk is, dat de aardbeving de oorzaak was. 

 

In deze situatie acht de GBB het gerechtvaardigd dat de bewijslast wordt omgekeerd: bij 

gebleken schade kort na een aardbeving, moet de NAM de schade vergoeden of bewijzen dat de 

schade niet door de gaswinning wordt veroorzaakt. In praktische zin betekent dit onder andere 

dat de NAM verplicht wordt tot het dragen van de kosten van het taxatieonderzoek. Dit 

onderzoek zal dan ongetwijfeld zorgvuldiger zijn dan het huidige taxatieonderzoek. 

 

De GGB wil daarom dat er in de structuurvisie wordt opgenomen dat 

r) Bij schade, ontstaan kort na een aardbeving, de NAM ofwel de herstelkosten vergoedt 

ofwel aantoont dat de schade niet door de gaswinning wordt veroorzaakt. 

 

 

 

3.3 Eén loket voor schadeafhandeling 

 

Bewoners met schade die vermoedelijk is ontstaan door de gaswinning, hetzij door aardbevingen, 

hetzij door de bodemdaling, weten vaak niet waar zij deze het beste kunnen claimen. Schade 

veroorzaakt door aardbevingen moeten nu worden geclaimd bij de NAM. Schade ontstaan door 

waterpeilverlaging of –verhoging die een relatie heeft tot de bodemdaling is lastiger te claimen. 

In principe moet dergelijke schade worden geclaimd bij de Commissie Bodemdaling, die de 

schade verhaalt op de NAM. Als echter het waterschap tekort geschoten is bij het zorgvuldig 

compenseren van de effecten van de bodemdaling, zou het waterschap de juiste partij zijn waar 

geclaimd moet worden. Dit laatste is op voorhand echter niet te bepalen. In dergelijke situaties of 

als er sprake is van multicausaliteit van bodemdaling en peilbeheer, komt de burger er helemaal 

niet meer uit. 

Daarom pleit de GBB voor de instelling van één loket waar de burger met alle schade die 

vermoedelijk gerelateerd is aan de gaswinning, terecht kan. Vervolgens neemt het loket de regie 

over in de schadeprocedure. 

Op dit moment is de Provincie Groningen, in overleg met de NAM, de Commissie Bodemdaling 

en andere betrokken partijen waaronder de GBB, bezig om gestalte te geven aan het idee van één 

loket. Het ware echter beter wanneer dit wordt geregeld in de Structuurvisie Ondergrond. 

 

De GGB wil daarom dat er in de structuurvisie wordt opgenomen dat 

s) Er één loket wordt ingesteld waar de burger alle schade, die vermoedelijk gerelateerd 

is aan de gaswinning, kan claimen. Dit loket neemt dan de regie over in de 

claimprocedure. 

 

                                                        
13 Vertrouwelijke cijfers verkregen van de NAM; op verzoek aanleverbaar. 
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3.4 Cosmetische reparatie 

De huidige vergoeding voor ontstane schade bestaat in verreweg de meeste schadegevallen uit 

een vergoeding voor cosmetische reparatie, zoals het opnieuw voegen van metselwerk, erover 

heen stuken en of verven. Volledig herstel van gescheurde muren in de zin van het herstel van de 

situatie van vóór de schade wordt zelden toegekend. Dit is volgens de GBB geen correcte en 

eerlijke manier van schade vergoeden.  

De impliciete afweging die in deze wijze van vergoeden is besloten, is dat de bewoner blij mag 

zijn met een vergoeding omdat immers de causaliteit van schade en gaswinning moeilijk is aan te 

tonen. Met andere woorden: het huis wordt pas in oude staat hersteld als de bewoner die 

causaliteit aantoont. 

In het licht van het bovenstaande, met name 3.2, de omkering van de bewijslast en 3.1, de keuze 

van de schadetaxateur, vindt de GBB dat de NAM bij schade door gaswinning is gehouden tot 

het volledig herstel van de situatie van voor het ontstaan van de schade, mits de NAM kan 

aantonen dat genoemde causaliteit niet aanwezig is.  

Het herstel van een woning met schade dient ook zodanig te zijn dat de muren en het fundament 

zijn opgewassen tegen vergelijkbare geïnduceerde bevingen in de toekomst. Met andere 

woorden: het herstel dient duurzaam te zijn in het licht van de te verwachten nieuwe 

aardbevingen. 

 

De GGB wil daarom dat er in de structuurvisie wordt opgenomen dat 

t) Bij een woning met schade door de gaswinning de NAM de kosten moet dragen van 

het volledig en duurzaam herstel van de woning tot de situatie van vóór het ontstaan 

van de schade, tenzij de NAM aan kan tonen dat de gaswinning niet de oorzaak is. 


