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www.bauhaus-nl.com

Méér dan een bouwmarkt!

Bij ons kun je
gratis een aanhanger lenen.

Een kuub meer of minder?
Geen probleem bij BAUHAUS!
Een kuub meer of minder? Je kunt bij
ons terecht, of je nu slechts een zakje
zand nodig hebt, of meerdere kuub.
Natuurlijk kun je een kuub zand niet
in je auto storten, daarom kun je altijd
even onze aanhanger lenen, gratis!
Onze leenaanhangers en alle bouwmaterialen vind je in onze drive-in.
Daar rijd je simpelweg naar binnen,
laad je de producten in de auto, bus
of aanhanger en je betaalt bij het
uitrijden aan de kassa.
Bij BAUHAUS kunnen we jullie problemen niet allemaal oplossen, maar we kunnen wel helpen:
met goed advies van vakmensen, met onze laagsteprijsgarantie, de montageservice en met de
gratis machine- en aanhanger-uitleenservice. En dus ook met een handige drive-in, waar je al
je bouwmaterialen direct kunt inladen. Met een oppervlakte van 20.000 m2 zijn we de beste
keuze voor iedere doe-het-zelver en professional, zeven dagen per week.

Bornholmstraat 15
9723 AW Groningen

bauhaus-nl.com
nl.bauhaus
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De minister van EZK doet plotseling een aantal toezeggingen aan de regio en geeft toe
dat zijn versnellingsaanpak te bureaucratisch was. Na 14 maanden komt hij hier opeens
plotseling achter. De jaren gebruikte drogreden dat de veiligheid van de Groningers boven leveringszekerheid gaat, begint barstjes te vertonen. De minister gaat plotseling ‘zijn
uiterste best doen’ de gaswinning verder omlaag te brengen; deed hij dat dan voorheen
niet?
Een artikel van de NOS van 11 juni laat zien wat wij hier allang vermoedden, namelijk
dat het belang van de leveringszekerheid alleen maar is opgevoerd om de gaswinning
en de staatsinkomsten op peil te houden. Zei minister Kamp in 2012 nog dat 47 miljard
kuub absoluut noodzakelijk was om de leveringszekerheid te garanderen, medio 2015
was dat al niet meer dan 30 miljard. Vier jaar later hebben we volgens de Gasunie niet
meer dan 15,9 miljard nodig om aan de vraag te voldoen. Op 11 juni laat de Gasunie
weten dat het misschien nog wat minder kan. En GasTerra laat weten dat er wel eens
wat meer gas is gewonnen dan strikt noodzakelijk was voor de leveringszekerheid.
In de Parlementaire Enquête moet de onderste steen boven. Vooralsnog lijkt het erop
dat de Groningers simpelweg zijn belazerd. Door meer gas te winnen dan strikt noodzakelijk, is er gespeeld met de veiligheid van Groningers en dat is crimineel! Met alleen
maar excuses kom je daar niet mee weg!
Jelle van der Knoop
Voorzitter Groninger Bodem Beweging
De volgende krant verschijnt oktober 2019

Van de redactie

Belazerd, het moeras ingetrokken
en onrechtvaardig behandeld
Ja, we worden in Groningen belazerd (woorden van onze voorzitter), we zijn het moeras ingezogen
(zo zegt gedeputeerde Henk Staghouwer) en onrechtvaardig behandeld (aldus Bas Kortmann,
voorzitter TCMG).

een vuist maken!
Ja, ik steun de Groninger Bodem Beweging en word lid!
Voor E10,- 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. Meld je via onze vernieuwde website aan als lid:

www.groninger-bodem-beweging.nl

Dat zijn verontrustende woorden. Met deze krant proberen wij u, als inwoner van “het effectgebied” zoals het nu heet, op de hoogte te houden van de gevolgen van de gaswinning, de maatregelen van de bestuurders, de tegenmaatregelen van mensen en proberen we hulp te geven waar
mogelijk.Dat valt niet mee. Bijna net zo snel als de aardbevingen volgen de maatregelen, versnellingsmaatregelen en noodmaatregelen elkaar op. Iedereen doet (vast en zeker) zijn stinkende
best. Maar problemen worden niet opgelost met maatregelen. Wie kan het nog bijhouden?
Het zou fijn zijn, als het stuwmeer aan schadegevallen op een goede, rechtvaardige manier zou
verdwijnen. Dan kan er eindelijk welverdiende, volle aandacht naar de complexe gevallen. Aandacht voor de oude gevallen, de monumenten, de agrarische sector. Dan kan er hopelijk aandacht
zijn voor de combinatie van schadeherstel en versterking. Een versnelde versterking. Hoop. Maar
met hoop alleen redden wij Groningers het niet. Er moet nu echt wat gebeuren. Wanneer na de zomer er geen duidelijk uitzicht is op echte voortgang, voorzien wij een lange, hete herfst. Over het
monster onder onze voeten hebben we het dan nog niet eens gehad. Dat monster moet gestopt
worden. De gaswinning moet naar nul. Nu meteen. Het is wel mooi geweest.
Sluit u aan bij de GBB, volg Houd Groningen Overeind, Ons Laand, Ons Luu, OnVeiligheidsRegio,
Warffum Alert of andere groeperingen en mensen, die zich inzetten voor de oplossingen van onze
problemen. Het is nog lang niet voorbij. Samen sterk.
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Vragen over uw
hypotheek?
Kom zonder afspraak langs tijdens het Hypotheek Inloopspreekuur
bij Rabobank Groninger Land in Bedum, Delfzijl, Stadskanaal,
Uithuizermeeden en Winschoten.
Wanneer? Elke vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur in Bedum, Delfzijl en
Uithuizermeeden. Elke woensdag van 18.00 tot 20.00 uur in
Winschoten, elke donderdag van 18.00 tot 20.00 uur in Stadskanaal.

Kom maar op met de toekomst
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Vragen over aardbevingsschade?
Wij kunnen u van dienst zijn!
Heeft uw woning aardbevingsschade of is deze door de bevingen in waarde
verminderd? BENK Advocaten heeft als Gronings kantoor veel ervaring met
aardbevingsproblematiek. Onze specialisten zijn betrokken en behartigen
de belangen van zowel particulieren als ondernemers in het bevingsgebied.
Heeft u ook juridisch advies of bijstand nodig? Neem dan vooral contact
met ons op.

mr. Arnold Gras
050-544 53 86

mr. Corina Bouwman
050-544 53 84

De website www.loppersumversterkt.nl gaat over het
versterken als gevolg van aardbevingen en gaswinning.
Wilt u de ontwikkelingen volgen? Kijk dan op:

Stedumermaar 10, 9735 AC Groningen | T 050 313 64 16
E info@benkadvocaten.nl | E www.benk.nl
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De activiteiten van de GBB
in 2019 tot 15 juni
Acties

16 JANUARI - Met een bus
vol leden naar gasdebat in
Den Haag
10 MAART - Met 2 bussen
23 MEI - Met 100 leden
vol leden naar Klimaatmars Wiebes en Ollongren verAmsterdam
welkomd in Westerwijtwerd

5 JUNI - Samen met
OnVeiligheidsRegio loket
in Den Haag geopend voor
Groningse ‘vluchtelingen’

2 Leden voor Leden
bijeenkomsten
22 MEI - Zware aardbeving in Westerwijtwerd,
magnitude 3,4
09 JUNI - Zware aardbeving in Garrelsweer,
magnitude 2,5

Aardbevingen
43 Aardbevingen
waarvan 16 in mei

Politieke
gebeurtenissen
 Besluit versterkings

operatie

 Advies waardedaling
 2e Kamer besluit tot

Parlementaire Enquête
(volgend jaar)

 Versnelling versterking

en schade afhandeling

Overleggen en
bijeenkomsten
4 X Bestuurlijk overleg
met de minister
3 X Agrarische tafel
2 X Stuurgroep Nationaal
Programma Groningen

3 X Maatschappelijke
Stuurgroep
5 X Overleg TCMG
1 X Commissie waardedaling
2 X SodM

Interne
vergaderingen
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10 jaar strijd en succes van de GBB
In november van dit jaar bestaat de GBB 10 jaar. Jaren gevuld met strijd voor de
gedupeerden van de gaswinning, het doel van de vereniging. Aan de ene kant is
het tragisch dat de GBB nog steeds nodig is. Aan de andere kant geeft het weer
dat Groningers weerspanning, taai en volhardend zijn als het om onrecht gaat. In
dit jubileumjaar staan we stil bij de gevolgen van de gaswinning, de reden van ons
bestaan, maar ook willen we alle mensen eren die zich hebben ingezet voor andere gedupeerden of voor zichzelf in hun strijd tegen de NAM dan wel tegen andere
betrokken instanties.
Tot op zekere hoogte hebben we ook wat
te vieren. Een aantal belangrijke doelen die
de GBB zich in het begin had gesteld, zijn
inmiddels bereikt: de gaskraan gaat dicht,
de NAM is buiten de schadeafhandeling
geplaatst, alle besluiten zijn onder het bestuursrecht geplaatst, er komt een opkoopregeling die de algemene uitkoopregeling
die de GBB eiste, benadert en er komt een
waardedalingsregeling, ook als je je huis
niet verkoopt. Natuurlijk, al deze zaken zijn
nog niet ideaal geregeld - en daarom blijft de
GBB nodig - maar we komen een heel eind
in de goede richting. In 2012 waren we overgeleverd aan de NAM en de overheid, zelfs
de lokale, vond het niet op haar pad liggen,
zich te bemoeien met de schadeafhandeling
en de versterking. Uiteindelijk heeft de Staat
haar verantwoordelijkheid erkent en haar
excuses aangeboden voor het wanbeleid, zij
het redelijk laat.

van de gaswinning met de media, met alle
Nederlanders, met politici, met de regering.
Laten zien wat er gebeurt, aangevuld met
goede argumenten over hoe het anders
moet en aangevuld met rechtszaken. Ook
dat is macht. Hierin is de GBB zeer goed geslaagd. De achtereenvolgende besturen zijn
in staat geweest de aandacht van de media
en de politiek steeds weer op de problemen
in Groningen te vestigen. Deskundigheid en
geloofwaardigheid zijn dan een must. Veel
van de ideeën en oplossingen die door de
GBB aan de overlegtafels zijn aangedragen,
zijn vroeger of later gerealiseerd.

De oprichters van de GBB waren in 2009 tot
de overtuiging gekomen dat de enige manier
om tegen machtige opponenten als de NAM
en het Rijk iets te bereiken, het organiseren en verenigen van de Groningers was, in
eerste instantie de gedupeerden. ‘Samen
sterk’ was het motto en dat is overigens
nog niet veranderd. Op deze wijze wordt een
tegenmacht gecreëerd. Geen geweld, maar
het delen van informatie over de gevolgen

Terugkijkend begon het succes van de
GBB na de beving van Huizinge in augustus 2012. De problematiek kwam in
de schijnwerpers en de media wilde een
aanspreekpunt: woordvoerders die namens
de bewoners konden spreken. Kort na de
beving organiseerde de GBB een historische
bewonersbijeenkomst in Vita Nova, Middelstum. De zaal was afgeladen en alleen
bewoners kwamen aan het woord om hun
verhaal te doen. De spanningen en frustraties kregen eindelijk een podium en via de
media gingen de beelden met verhalen het
land in. De GBB had toen een paar honderd
leden. Iets meer dan vijf jaar later trokken
er 12.000 mensen door de binnenstad van
Groningen, uit protest tegen het gasbeleid,
opgeroepen door de GBB.

de winning van 2018/2019. Voor het jaar
2019/2020 heeft Wiebes 15,6 miljard kuub
aangevraagd. Zowel Wiebes als de Gasunie
(een staatsbedrijf) gaan opnieuw onderzoeken
of de gaswinning sneller naar 12 miljard kuub
kan. En opnieuw gaat de overheid hierbij uit

van de vraagkant. Écht voor Groningen kiezen
betekent dit jaar bepalen dat er maximaal 12
miljard kuub mag worden gewonnen, het daaropvolgend gasjaar maximaal 6 miljard kuub en
daarna niets meer. En regel dan de gevolgen
van al die gaswinning.

18 Bestuursvergaderingen
5 klankbordgroep
vergaderingen

Juridisch

GBB gaat tegen Wiebes in
beroep bij de rechter
Voortgang strafproces
tegen de NAM

Informatievoorziening
2
10
5
192

GBB kranten
Persberichten
Nieuwsbrieven
Nieuwe GBB leden

Gaswinningsbesluit
Vóór 2015 stelde de minister van Economische Zaken elke vijf jaar vast hoeveel
gas er die komende vijf jaar maximaal
gewonnen mocht worden. Dit heette het
gasplafond.
Door de onzekerheid rond de aardbevingen is
besloten om per jaar vast te stellen hoeveel
gas er mag worden gewonnen. Op die manier
zou er beter gestuurd kunnen worden op de
gehoopte vermindering van de vraag. Vol-

245 Nieuwe volgers op
Twitter
166 Nieuwe volgers op
Facebook

gens minister Wiebes wordt er al stevig aan
de kraan gedraaid. Uit het vijfjarenplan van
Gasterra uit 2015 (zie tabel) blijkt dit echter
helemaal niet zo te zijn. Alles valt nog binnen
de prognoses van 2015. Vanuit het buitenland
is er minder vraag naar Gronings gas. Alleen
in Nederland zelf daalt de vraag nauwelijks.
Grootverbruikers willen compensatie voor omschakeling naar andere energiebronnen. Voor
particulieren is het moeilijk om een goede
oplossing te vinden.
Voor het gasjaar 2018-2019 had het Ministerie van EZK 19,6 miljard kuub aangevraagd.
Het wachten is nog steeds (juni 2019) op
de uitspraak van de Raad van State voor

Gasterra 5 prognosejaren 2016 t/m 2020 (september 2015) voor de minimale,
maximale en gerealiseerde hoeveelheden Groningengas (bcm)
2016
minimaal 20
maximaal 32
gerealiseerd 27,6
2017
20		 32		 24
2018
20		 32		 21,6
2019
19		
32		
19,6 aangevraagd, wrsch 18 gebruikt
2020
15		 26		 15,6 aangevraagd
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scoop

advocaat

bouwkosten

planeconomie

"een brede blik
op bouwen"

milieulasten

BIM coördinatie en controle

bouwregelgeving

huisvestingsadvies

www.bouwscoop.nl

Sparringpartner of
betrokken advocaat
in uw schadedossier

Neem contact op voor een vrijblijvende
verkenning van uw positie.

T. 06-83235884 | benb-klussenbedrijf@hotmail.com | www.benb-klussenbedrijf.com

www.degoedebestuursrecht.nl

Aardbevingbestendig
bouwen doe je met hout.
Kijk op www.ﬁnhome.nl

en de digitale presentaties voor betaalbaar,

veilig wonen

Het staat als een huis

Wij bouwen al
vanaf
15 m2 tot 350 m2
woonoppervlakte

De beste zonnepanelen

Het staat als een huis

zonder eigen
investering

Ook voor zelfbouw, casco of sleutelklaar:
Finhome.nl | Emmen | 0592 - 202 969

www.ﬁnhome.nl

Bel uw persoonlijke bespaar adviseur:

06 58 79 86 32
Regio Groningen, Drenthe, Friesland
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Aardbevingsschade:

De ongewilde impact op je leven

Irma Doff, een nuchtere Groningse uit Loppersum, probeert er het beste van te
maken. Ondanks dat ze niets aan haar huis kan doen, in afwachting van een uiteindelijke versterkingsaanpak, geniet ze van waar ze nog wel invloed op heeft: de tuin.
Maar dan geen nieuwe graszoden, want wie weet of er straks machines overheen
rijden… Irma leeft net als vele andere Groningers in onzekerheid. En ondanks dat
ze niet wil dat het haar leven beïnvloedt, doet dat het toch. De onrechtvaardigheid
maakt haar zelfs een beetje cynisch. Ondanks haar nuchterheid. Want net als vele
andere nuchtere Groningers, krijgt de onmacht steeds meer de overhand.
Al 13 jaar in de molen
“Eigenlijk vind ik dat ik niet moet zeuren:
er zijn huizen die er veel erger aan toe zijn.
Maar toch zit ik al 13 jaar in de molen. In
2006 heb ik mijn eerste schade aan de NAM
gemeld. Zij erkenden het als aardbevingsschade, en ik ontving 300 euro. Iets is beter
dan niets dacht ik, maar met dat bedrag kan
je natuurlijk niets beginnen. Na Huizinge had

ik weer schade, nieuwe schades en ook op
de herstelde plekken. En omdat ik al een
vergoedinkje had ontvangen, kon ik de oude
schades niet meer mee laten nemen in de
nieuwe beoordeling. Er volgde een koehandel
over wat wel en wat niet werd vergoed. Bij
een second opinion ging het oorspronkelijke
schadebedrag 4x over de kop. In de bijkeuken
waren 11 tegels gescheurd. Daar wilden ze

maar liefst 11 nieuwe tegels voor in de plaats
geven, maar dezelfde tegels waren niet meer
te krijgen. Daar ging ik dan ook niet mee
akkoord: ik had niet voor een mozaïekwand
gekozen. Uiteindelijk is de hele muur opnieuw
betegeld, maar wel met een andere kleur
tegels dan de andere muren. Iedere keer als
ik het zie stoort het me weer, die muur.”

rapport staat de datum van februari vorig
jaar. Waar heeft het dan al die tijd gelegen? Bovendien mocht ik direct op gesprek
komen bij de NCG: het versterkingsrapport
is verouderd, we gaan nu met de nieuwe
NPR-normen rekenen. Dus ik weet weer
niet waar ik aan toe ben, kan opnieuw
wachten.”

“Ze geven je het gevoel alsof
je fraudeert.”

Het is simpel: maak wat je stuk maakt
“De opmerkingen tijdens inspecties en het
hele proces eromheen maken je boos. En ik
wil echt geloven dat deze mensen het beste
met je voor hebben. Dat het onhandigheid
is. Maar na al die mooie woorden en weinig
daden heb ik er geen vertrouwen meer in.
Minister Kamp zei dat schades ruimhartig
zouden worden vergoed. Ik heb er niets van
gemerkt. Wat mij betreft is het heel simpel:
maak gewoon wat je stuk maakt. Ik hoef er
niet beter van te worden. Regel gewoon je zaken. Als je bij iemand anders iets stuk maakt,
regel je toch ook dat het gemaakt wordt?”

“In december 2018 heb ik voor de zoveelste keer mensen over de vloer gehad.
Ondanks dat de schade niet door mijn toedoen is aangebracht, zetten ze bij iedere
scheur vraagtekens. Ongelijke zettingsschade, druk van betonplaat, krimpscheuren,
thermische scheuren. En ben je het er niet
mee eens, dan moet je telkens zelf actie
ondernemen en onderbouwen. Ze geven
je daardoor het gevoel alsof je fraudeert,
alsof je iets onterechts vraagt. En al die
verschillende instanties, de een is voor dit,
de ander voor dat, voor bepaalde schades
blijk ik zelfs weer naar de NAM te moeten.”
Steeds zelf achter instanties aan
“Wat dus frustrerend is, is dat je steeds
zelf achter alles aan moet. Zo heb ik in
maart dit jaar eindelijk mijn versterkingsrapport gekregen na lang aan de bel te
hebben getrokken. En het bizarre is: op het

Wist je dat...
Er 90% van de 1.200
rijksmonumenten
beschadigd is

17 en 18 april:

Zitting Raad van State over de gaswinning
Voor alle zekerheid was op 17 en 18 april de grootste zaal in het gebouw van de
Raad van State in Den Haag gereserveerd voor de zitting over de gaswinning. En
dat was maar goed ook. Het was vol. Een hele grote delegatie van het ministerie
van Economische Zaken en Klimaat, met veel pakken, mantelpakken en rolkoffertjes. Een afdeling NAM- en Shell-advocaten. En een grote groep uit Groningen, van
Provinciebestuur tot individuele bezwaarmakers.
De Groningers, die minder gaswinning
wilden, mochten beginnen met hun bezwaren. Ontroerende, bittere en boos makende
verhalen van gedupeerden. Een indrukwekkend betoog van Bea Blokhuis uit Delfzijl,
die als docent op een school in Groningen
meemaakte, en nog steeds mee maakt, wat
de stress van de gaswinning met de jeugd
doet. Iedereen was aan het einde van haar
rede doodstil, tot tranen bewogen.
De NAM mocht ook vertellen waarom ze
vonden, dat er meer gewonnen moest en
kon worden. Ik geloof niet, dat er iemand
luisterde. Het zal met geld en winst te maken hebben gehad en dat alles superveilig
is. De advocaat van EZK, mr. Besseling, die
moest verdedigen waarom 19,4 miljard kuub
toch echt nodig was, begon al met de mededeling, dat door de zachte winter waarschijnlijk niet meer dan 18 miljard gewonnen zou
Bea Blokhuis:
‘Zes jaar: Een periode langer dan de
Tweede Wereldoorlog en zo’n 600
bevingen later. Sommige leerlingen, ik
ken hun namen, gezichten en verhalen,
haalden dat eindexamen niet. Mede
door de stress die van voldoendes
onvoldoendes maakten.’

worden. Opvallend was, dat de rechters van
de Raad van State niet alleen goed op de
hoogte waren, maar ook erg kritisch waren
over de stellingen van de landsadvocaat.
Afkeurend gesis
Het verweer van mr. Besseling, dat de schadeafhandeling en de versterking nu goed geregeld en goed op stoom waren, kon niet alleen van de kant van de Groningse delegatie
op afkeurend gesis rekenen. De rechters van
de Raad van State wezen op de schrijnende
verhalen van de Groningse bezwaarmakers,
de verhalen in het Dagblad van het Noorden
uit de serie “Ik wacht” en de verwachtingen
van het ministerie van EZK zelf. Met name
werd er ook gewezen op het belang van de
rechten van kinderen, het recht op een onbezorgde jeugd. Hiertegen had de Staat geen
ander verweer dan dat hier ook rekening mee
werd gehouden. Op welke manier konden ze
niet uitleggen. Omdat het een ingewikkelde
zaak is duurde de zitting twee dagen. Ook de
veiligheid in Groningen kwam aan de orde, en
natuurlijk de leveringszekerheid. Maar, zoals
een rechter van de Raad stelde, leveringszekerheid is geen natuurwet.
Papieren werkelijkheid
Zoals altijd schetste het ministerie van EZK
de welbekende papieren werkelijkheid, die

op alle fronten door de getuigenissen werden
weerlegd. Vraag is, wat de Raad van State
gaat doen met dit verschil. En wanneer de
uitspraak komt. De minister van EZK heeft
17 juni het winningsbesluit voor 2019/2020
indiend, ter hoogte van 15,9 miljard kuub.
Ook dit is voor veel Groningers te veel.
Mocht de Raad van State het winningsbesluit
voor dit jaar lager vaststellen, dan heeft de
minister zeker een probleem. Want dan heeft
het betoog van de advocaat van EZK de
Raad van State niet overtuigd. En voor het
nieuwe winningsbesluit heeft het ministerie

van EZK precies dezelfde argumenten. En
van de voortgang, waar het ministerie elke
keer op wijst, is nog altijd geen sprake.

Bea Blokhuis:
‘Sommige van mijn leerlingen kwamen
in de maand van de beving van Huizinge
in augustus 2012 als brugklassertjes
op school en haalden hun eindexamen
zes jaar later, in het jaar van de beving
in Zeerijp.’
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Schadeherstel:

Niemand heeft het over de menselijke maat
Met de komst van de TCMG zou de schadeafhandeling voortvarend, rechtvaardig,
ruimhartig en met oog op de menselijke maat afgehandeld worden. Voortvarend is
stuk gelopen, maar hoe zit het met de rest? Door het bewijsvermoeden (zie kader) zou
de afhandeling eenvoudig moeten zijn. Maar werkt dat ook zo? Een bericht op Twitter
in mei doet het ergste vermoeden. TCMG twitterde begin mei dat zij de indruk hadden,
dat het bewijsvermoeden nu eindelijk goed werd toegepast. Terwijl de TCMG al een
jaar lang (!) schades beoordeelt.
Voorafgaand aan dit artikel hebben we een
drietal onafhankelijke deskundigen, de vier
betrokken expertisebureaus en de TCMG
gesproken over de opname en afhandeling van
de schade. TCMG geeft aanwijzingen aan de
expertisebureaus over de manier, waarop de
schades moeten worden opgenomen. De bureaus geven instructies door aan de deskundigen. De betrokken deskundigen willen geen
van allen bij naam genoemd worden. “Anders
krijgen wij nooit weer werk.” Deze ‘onafhankelijke’ deskundigen zijn dus zeer afhankelijk van
hun werkgever/opdrachtgever, de expertisebureaus. Mijnbouwschade opnemen is niet hun
enige werk en zal (hopelijk) ook maar tijdelijk
zijn. Daar komt nog bij, dat het schaderapport,
dat de onafhankelijke deskundige opstelt
samen met iemand van het expertisebureau

wordt doorgenomen.De deskundigen die wij
spraken, hebben allen voor zowel de NAM als
het CVW gewerkt en doen nu schadeopnames
voor de expertisebureaus die voor TCMG
werken. De betreffende deskundigen hebben
in het verleden schaderapporten opgesteld
die in een bezwaarprocedure door de arbiter
zijn afgewezen. Ons doel was niet om uit te
zoeken of die deskundigen iets “fout” deden,
maar om te zien of ze consequent rapporteerden. Bij de deskundigen gaat dit al mis. Eén
beweert dat “er is helemaal niets veranderd”
ten opzichte van de rapportage bij het CVW en
de huidige TCMG, tot “het is nu wel wezenlijk
anders”. Deze laatste deskundige geeft aan,
dat er door toepassing van het bewijsvermoeden bijna niets meer af te wijzen valt.
Vooral sinds de laatste aanwijzing van de

Omkering van bewijslast of wettelijk bewijsvermoeden
Eind december 2016 heeft de Eerste Kamer de wet voor de omkering van bewijslast bij
schade binnen het effectgebied van het Groningenveld aangenomen. Hierbij werd bepaald,
dat alle schade aan gebouwen het gevolg is van de mijnbouw in dat gebied, tenzij er aangetoond kan worden, dat dit niet zo is. Deze regeling wordt ook het wettelijk bewijsvermoeden
genoemd. Omdat het hier een wettekst betrof, was de strekking lang niet voor iedereen duidelijk. De deskundigen, die eerst met het Handboek van de NAM werkten en alle schade
juist niet aan de mijnbouw moesten koppelen, raakten in de war. Aan de gedupeerden kon
het ook niet uitgelegd worden waarom schade wel of niet werd erkend.
Panel van Deskundigen
Bij de start van de TCMG in maart 2018 werd dit bewijsvermoeden opgenomen in het
afhandelingsprotocol. Voor de deskundigen die de schade op moesten nemen, bleef
het blijkbaar onduidelijk. De TCMG heeft daarom in het najaar van 2018 een Panel van
Deskundigen naar het wettelijk bewijsvermoeden laten kijken. Dit Panel kwam begin januari
2019 met een verhelderend advies. De grenzen van het effectgebied zijn duidelijk vastgelegd, evenals bijkomende mogelijke gronden voor het bewijsvermoeden. Met dit advies plus
de aanscherping, dat fysieke schade het gevolg is van de mijnbouw, tenzij er duidelijk een
andere oorzaak is, zijn de deskundigen, als het goed is, nu rechtvaardiger aan de slag.

TCMG in april wordt er naar zijn mening beter
gerapporteerd, zeker in vergelijking met de
periode vóór november 2018. Naar zijn zeggen
missen de deskundigen een “handboek” met
richtlijnen. Deskundigen uit andere delen van
Nederland moeten zich eerst inwerken in de
“Groningse” methode en niet alle deskundigen
zitten in hun beoordelingen op dezelfde lijn. Bij
consultatie van de vier expertisebureaus blijkt
dit ook een groot punt. Alle vier woordvoerders
gaven aan, dat het moeilijk is, zo niet onmogelijk, om een gelijkluidende richtlijn te geven
aan de deskundigen. Een richtlijn die deze dan
ook nog moeten volgen.
NIVRE Calamiteiten en Projecten
De heer A. Westerhof, directeur van NIVRE
Calamiteiten en Projecten, doet zeer denigrerend over de schades in Groningen. “Krimpscheuren zijn overal, in het hele land. Maar die
mensen in Groningen denken: ‘Baat het niet,
dan schaadt het niet’ en claimen bevingsschade. Ik voel de emotie wel, maar de mensen die
dit allemaal moeten betalen zijn natuurlijk kritisch.” Volgens Westerhof kwam vóór de TCMG
98% van de schaderapporten terug met aanmerkingen. Dat er nu, met het bewijsvermoeden, nog altijd bij een derde van de rapporten
een zienswijze wordt ingediend, vindt hij “dus”
een vooruitgang. Hij klopt zichzelf op de borst
als “uitvinder” van de ruimhartigheid: “als er
een scheur in de muur zit, die hersteld moet
worden, dan schilderen wij de hele muur!” en
hij beweert, dat de aannemersvariant fantastisch loopt. Deze man moet dus de deskundigen instructies geven over het toepassen van
het bewijsvermoeden.
10BE
De heer J. Jonkman van schade-expertisebureau 10BE geeft precies de juiste antwoorden. “Ja, na maart 2018 is alles anders, er

Over de menselijke maat heeft
niemand van de deskundigen of de
schadebureaus het gehad.

geldt de omgekeerde bewijslast (zie kader),
maar die leidt ook tot meer onzekerheid bij
de deskundigen en bij twijfel wordt er meer
aan mijnbouwschade toegekend.” De heer
Jonkman geeft wel aan, dat het advies van
het panel in januari een ‘nog duidelijker’ handvat heeft gegeven. Volgens hem krijgen de
deskundigen nu opleidingen in het ‘juridische
kader’ en “wij halen hier er de gekke dingen
uit.”
D.O.G. Ingenieurs
De heer R. Wiersum van D.O.G. Ingenieurs
omschrijft de kern van het probleem: Vanuit
de TCMG komt juridische voorlichting. De
deskundige wil op zoek naar echte oorzaken,
maar in plaats van een bouwkundige insteek
moet hij dit doen met een juridische insteek.
Iedereen heeft moeten leren werken met dit
bewijsvermoeden.
CED
De heer R. Govaert van CED (wat ook voor
45% eigenaar is van CVW) vindt, dat de TCMG
het maar uit moet leggen. Er zijn wel dingen
veranderd en daarbij heeft het advies van
het panel in januari zeker een rol gespeeld.
Wel constateert de heer Govaert ook wrijving
tussen de techniek van de bouwkundigen en
de juridische aspecten.
Anders rapporteren
Het is dus wel zeker, dat in elk geval een aantal deskundigen anders is gaan rapporteren
sinds de komst van de TCMG. Het lijkt echter
ook zeker, dat in de loop van het afgelopen
jaar er binnen de TCMG andere instructies
zijn gegeven, en er in elk geval op andere
wijze opnames zijn gedaan. Iedereen geeft
ook aan, dat niet alle deskundigen dezelfde
lijn hanteren bij de opnames. Een gedupeerde
kan dus ‘geluk’ of ‘pech’ hebben (gehad). Wat
betekent dit voor de ruim 8.000 schadegevallen, die al zijn afgehandeld tussen het begin
van TCMG en begin mei? “Wij gaan die oude
zaken zeker niet opnieuw bekijken!”, is het besliste antwoord van Bas Kortmann, directeur
van de TCMG. (zie interview op pagina 9).

Proces

De vier pijlers van de schadeafhandeling

Bij de start van de organisatie heeft de TCMG vier pijlers gebruikt om de organisatie op te zetten: voortvarend, rechtvaardig, ruimhartig en met oog voor de menselijke maat.
- Voortvarend. Daar willen we het niet eens
over hebben.
- Rechtvaardig. Dat blijkt te betekenen, dat
er zoveel mogelijk juridische formuleringen

worden bedacht en alles volgens de letter
van het recht wordt uitgevoerd.
- Ruimhartig. Dat blijkt niet te gelden voor de
beslissing van de Commissie. Die gebruiken

het juridische vergrootglas. Het blijkt te gelden
voor het herstel: Ruimhartig wordt een hele
muur gewit, wanneer daar een scheur in zit en
niet alleen maar de scheur...

-M
 et het oog voor de menselijke maat.
Menselijke maat en een commissie vol
juristen. Heeft er ooit iemand een bosje
bloemen voor de overlast gehad?

Proces versterken onder besluit versterken: Theorie en praktijk
Proces versterken onder besluit Versterken
Wat
Uitvoering HRA

Wie
verantwoordelijk
Toets
SodM

Risicobepaling

TCV

incl. verrijking

Plan van
aanpak (PvA)
gemeenten

Planning opname
en beoordeling

Normbesluiten

Eigenaar

Toets
SodM

Uitvoering opname
en beoordeling
incl. rechtsbescherming

Uitwerking PvA

Volgorde, gebiedswensen, wensen eigenaar

Versterkingsbesluiten
incl. rechtsbescherming

Uitvoering

NAM

(wettelijke taak)

Gemeenten
UO

Op norm
Niet op
norm

TCV

Toets
SodM

Gemeente

Besluit

UO
UO
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Interview met Bas Kortmann, voorzitter TCMG

“Wij hebben de
spelregels moeten
aanpassen”
“Wij hebben de spelregels moeten aanpassen.” Dat is het besliste antwoord van
Bas Kortmann, voorzitter van de TCMG. Is dat wel rechtvaardig? Hij zegt niet te
weten, of er verschil is in toepassing van het bewijsvermoeden vóór en na het
advies van het Panel van Deskundigen. Wel hebben de deskundigen verteld, dat
ze deze toepassing van het bewijsvermoeden beter begrepen na het advies. Na
het advies in januari zitten de deskundigen, er lopen er dagelijks meer dan 100
in het veld, meer op één lijn.
“Om aansprakelijk gesteld te kunnen
worden, moet er een causaal verband
gelegd worden tussen de schade en de
gaswinning. Met het bewijsvermoeden is
dat vrijwel omgedraaid. De deskundige
moet nu aantonen, dat de schade een
andere oorzaak heeft dan de mijnbouw.
En daar ligt de lat heel hoog. In het
begin worstelden de deskundigen hier
mee.” We spreken de heer Kortmann de
vrijdag na de beving van Westerwijtwerd,
maar nog vóór het Kamerdebat en
de maatregelen, die minister Wiebes
aankondigde. Nadat Bruno van Ravels
als kwartiermaker de TCMG op poten had
gezet, heeft Kortmann de zaken eind vorig
jaar over genomen. Als voormalig student
uit Groningen heeft hij een band met Stad
en regio. Onvermijdelijk komen we op het
tempo van de schadeafhandeling en het
stuwmeer van meldingen.
“Het tempo was goed,” vindt Kortmann.
“Er werden meer zaken afgehandeld dan
er binnen kwamen. Maar we begonnen
op achterstand en na Westerwijtwerd
loopt het aantal aanvragen natuurlijk fors
op.” Het stuwmeer van schadegevallen
is op meerdere manieren aangevallen.
Geprobeerd is om eerst eenvoudige
gevallen af te handelen. Maar hoe
bepaal je of een melding eenvoudig is?
Tegelijkertijd is getracht om volgens het
principe te werken, dat de oudste melding
het eerst aan de beurt is. Er zijn speciale
categorieën gemaakt voor monumenten,
de agrarische sector en bedrijven. En
overal komen er uitzonderlijke gevallen

voor, wat afhandeling ingewikkeld kan
maken.
“De Vereniging van Eigenaren van
Monumenten is erg tevreden over hoe
het nu loopt, de agrarische sector wordt
nu aangepakt. Bij de methode ‘oudste
melding eerst’ kunnen we nu aangeven,
hoeveel gevallen nog afgehandeld moeten
worden voor men aan de beurt is. Van die
13.000 oude gevallen van het CVW is nu
ongeveer de helft afgehandeld. Maar het
duurt te lang, mensen in het stuwmeer
wachten te lang en dus de mensen die nu
schade melden al helemaal.
Rechtsongelijkheid accepteren
We hebben de spelregels moeten
aanpassen aan de nieuwe situatie.
Misschien moet het wat minder precies,
moeten we een onterechte uitkering
van schade wat minder erg vinden. Er
is een tijdelijke noodmaatregel nodig,
in het algemene belang moeten we
hier rechtsongelijkheid accepteren.”
Dit doet de jurist duidelijk pijn. De
rechtvaardigheid en zorgvuldigheid,
vooral op het juridische vlak, zitten de
voortvarendheid duidelijk in de weg. En
hoe om te gaan met hernieuwde schade
na herstel? Of schade, terwijl er nog
niet hersteld is? Hoe bepaal je die? En
dan moet het ook nog met oog voor de
menselijke maat.
Aannemersvariant
Kortmann is zeer enthousiast over de aannemersvariant. Er zijn nu zeven aannemers
uit de regio geselecteerd, die op dezelfde
manier werken als de deskundigen. “Als de
gedupeerde dat wenst, kan hij één van die
zeven aannemers kiezen. De offerte van
de aannemers wordt beoordeeld door een
onafhankelijk deskundige, zodat er niets
mis kan gaan. We willen naar tien aannemers, of zelfs meer. Ook willen we kijken
of een gedupeerde zelf een aannemer
kan uitzoeken, die vervolgens een offerte
maakt volgens de richtlijnen. Dat vergroot
weer de snelheid. Maar ook die offerte
moet getoetst worden.” Het is duidelijk dat
wet, regelgeving en zorgvuldigheid bij de
TCMG in goede handen zijn. Maar dit zijn
anderzijds dezelfde zaken die de voortvarendheid en de menselijke maat wurgen.

Wist je dat...

Er tot nu toe in totaal nog geen 500 woningen zijn versterkt.

Verdeling van de taken

Onorthodoxe
maatregelen
Na de beving bij Huizinge in 2012
werden onorthodoxe maatregelen
getroffen. Niet alleen ging de gaskraan
wijd open, ook werd na lang overleg
duidelijk, dat er een andere aanpak
nodig was, waarbij de politiek
buitenspel zou staan. Er kwam een
Nationaal Coördinator Groningen,
één persoon, met een organisatie.
Deze NCG, Hans Alders, zou met
een clubje mensen alle problemen in
de regio oplossen. Ambitieus maar
overzichtelijk.
Echte macht heeft de NCG nooit gekregen.
Integendeel. De politiek kon het toch
niet laten. Overal om dit instituut heen
doken nieuwe instellingen en organisaties
op. Een organisatie voor schadeherstel.
Een organisatie voor versterking. Een
organisatie voor de leefbaarheid. Oude
organisaties werden omgebouwd of
ingekapseld. De beroemde bestuurlijke
spaghetti.
Na minister Kamp kwam minister Wiebes,
het leek een verademing. De acties van
deze minister blijken echter het hele
proces te smoren in nog meer regels en
instellingen. Nu komt na minister Wiebes
van Economische Zaken en Klimaat ook
nog minister Ollongren van Binnenlandse
Zaken zich er mee bemoeien. Wiebes
voor veiligheid, Ollongren voor wonen.
Gedeelde taken en uitgesmeerde
verantwoordelijkheid en natuurlijk
vertraging. En minister-president Rutte voor
de excuses.
In de Provinciale Staten van Groningen is
het nog erger. Van één gedeputeerde voor
Gaszaken, Eelco Eikenaar van de SP, zijn
ook hier de taken opgedeeld. Tjeerd van
Dekken (PvdA) gaat over het ondergrondse
gebeuren, Henk Staghouwer (CU) over
de versterking en het schadeherstel
en Nienke Homan (Groenlinks) over de
leefbaarheid en dit gaat ze bovendien

samendoen met Mirjam Wulfse (VVD). Zo
zijn de verantwoordelijkheden uitgesmeerd
over vier van de zes partijen. Bij wie moet
een inwoner zijn als het ondergronds
rommelt, het huis onveilig is en de situatie
onleefbaar?
De lokale overheid doet hier ook aan mee.
Vrijwel geen enkele burgemeester heeft
met de vuist op tafel geslagen of met
die vuist naar Den Haag gezwaaid. Eigen
gemeentehuis eerst, in plaats van de
bevolking voorop. Als klap op de vuurpijl
besteden onze bestuurders hun taken en
verantwoordelijkheden dan ook nog uit aan
die enorme spaghetti van geldverslindende
organisaties. Er worden straks bij de
Parlementaire Enquête weer veel handen in
onschuld gewassen.

Oproep:
Teamleden
gezocht!
De GBB is op zoek naar teamleden
voor de teams communicatie en krant.
We zoeken mensen die willen schrijven
of vormgeven. Dus zowel ervaren als
onervaren mensen zijn welkom. Samen
met de Schrijversvakschool Groningen
en het project Bericht Aan de Toekomst
bieden wij 5 gratis workshops schrijven
en vormgeven aan, zodat je kunt
onderzoeken of het iets voor je is om
vrijwilliger te worden in een van deze
teams. Zie voor meer informatie onze
website of neem contact op met:
communicatie@groninger-bodembeweging.nl. De uiterste inschrijfdatum
is 14 juli 2019 (vol=vol).
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Aardbevingschade?
Persoonlijk
Betrouwbaar
Betrokken
Deskundig

Wij ondersteunen u met
een contra-expertise
De bevingen stoppen dat kunnen wij niet, maar een gedegen second
opinion over uw schade, dat maken wij graag voor u. Natuurlijk op de
wijze zoals u van ons gewend bent, eerlijk en oprecht.

Almastraat 14 | 8601 EW Sneek | 06-20855774
Advertentie_waaijenberg_druk.pdf
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Valt er iets te kiezen?

TCMG zet ‘deskundigen’ in om schaderapporten te maken
Begin augustus 2018 stond de teller van het aantal door TCMG opgemaakte schaderapporten op ruim 1.300. De voorraad aan dossiers waarvan nog een schaderapport moest worden opgemaakt was op dat moment omstreeks 15.000. Het was
duidelijk dat met dit tempo er nooit een einde zou komen aan de lijst met schadedossiers. Er werd een openbare aanbesteding uitgeschreven, en vanaf 1 december
2018 was een groter aantal deskundigen beschikbaar om schaderapporten op te
maken.
Met tenminste één van de partijen die als
winnaar van de openbare aanbesteding uit de
bus kwam was iets bijzonders aan de hand.
Het bedrijf 10BE mocht deskundigen gaan
leveren. 10BE is als bedrijf een onbekende
naam, maar de bedrijven die samen 10BE
vormen zijn voor schademelders in Groningen
zeer bekend. 10BE is een samenwerkingsverband van Archipunt, BBC Bouwmanagement,
Bureau Bevingschade, Expertise Bureau
Noord, Jonkman Expertise, KPMS, Octa
Advies, Smeets, Van der Plas en Van Maaren.
En die bedrijven hebben in het verleden een
opvallende rol gespeeld bij de afhandeling
van schademeldingen in Groningen.
Alle 10BE bedrijven (en daarnaast ook bedrijven als bijvoorbeeld het Noordelijk Schade
Taxatie Bureau (NSTB), Dekra en Arcadis)
hebben in de periode 2015-2017 schaderapporten gemaakt in opdracht van het Centrum
Veilig Wonen (CVW). Een onafhankelijk onderzoek dat in 2018 is uitgevoerd in opdracht
van de Rechtbank Assen heeft aangetoond
dat er veel mis was met de schaderapporten van deze deskundigen (artikel DvhN, 16
mei 2018). In de gevallen waarin de Arbiter
Bodembeweging een uitspraak deed, stelde

de Arbiter in de meeste gevallen de schademelder geheel of gedeeltelijk in het gelijk, en
veegde daarmee het schaderapport van de
deskundige van tafel.
Aan TCMG is gevraagd om duidelijk te
maken wie voor TCMG de schaderapporten
schrijven. TCMG wil niet aan dat verzoek
voldoen, enerzijds ter bescherming van de
privacy van de deskundigen, en anderzijds
omdat het publiceren van de namen volgens
TCMG het idee zou kunnen geven bij schademelders dat zij hun deskundige kunnen
kiezen. Wel kunnen schademelders een
zogenaamd disclosure statement opvragen,
waarin de opleiding en werkervaring van de
toegewezen deskundige staat vermeld.

te weten wie dit zijn, als TCMG geen inzage
wil geven in deze informatie?
In de afgelopen maanden is er onafhankelijk van TCMG een lijst met 50 namen van
deskundigen samengesteld waarvan het
volgende is vastgesteld: Deze deskundigen
hebben in de periode 2015-2017 één of
meerdere schaderapporten gemaakt in
opdracht van het Centrum Veilig Wonen;
Schaderapporten geschreven door deze
deskundigen zijn in de periode 2016-2018
voorgelegd aan de Arbiter Bodembeweging,
en de Arbiter heeft deze rapporten geheel
of gedeeltelijk onjuist verklaard. Een groot
deel van deze deskundigen werkte en werkt
nog steeds in dienst (of in opdracht) van

10BE bedrijven. Van 7 deskundigen op de
lijst is vastgesteld dat zij eveneens schaderapporten hebben geschreven in opdracht
van TCMG. Toch vertelt TCMG niet in het
disclosure statement dat deze deskundigen
hun zaak (zaken) hebben verloren bij de Arbiter. Waarom niet? Met deze informatie kan
een schademelder die zijn schade meldt
bij TCMG een betere afweging maken voor
wat betreft de kwaliteit van de deskundige
die bij hem of haar de schade opneemt. En
bijvoorbeeld kiezen voor een andere deskundige. Kiezen voor transparantie. Maar zeker
heeft TCMG de taak toe te zien op een wijze
van rapporteren, die voor alle gedupeerden
gelijk is.

Toch zou het goed zijn als er iets te kiezen zou zijn voor schademelders. Het zou
bijvoorbeeld goed zijn als de schademelder
mag aangeven wie het schaderapport NIET
mag maken. De schademelder zou bijvoorbeeld een deskundige moeten kunnen
weigeren die in de periode 2015-2017
schaderapporten heeft gemaakt die door
de Arbiter Bodembeweging van tafel zijn geveegd. Maar hoe kom je als schademelder

Gedeputeerde Henk Staghouwer:

“Ik zie mijn rol als een soort makelaarsrol”
Henk Staghouwer: “De gaswinning moet zo snel
mogelijk omlaag”

Op 29 mei is op het Provinciehuis van
Groningen het nieuwe college Gedeputeerde Staten geïnstalleerd. In dit college zijn maar liefst 4 gedeputeerden
verantwoordelijk voor het gasdossier.
Dit in schril contrast met de ene gedeputeerde in het voorgaande college,
Eelco Eikenaar, die in de verkiezingstijd
een nogal flinke bak kritiek over zich
heen gestort kreeg.
Tjeerd van Dekken (PvdA) is verantwoordelijk voor de ondergrondse gaszaken, Nienke
Homan (GroenLinks) en Mirjam Wulfse
(VVD) zijn verantwoordelijk voor het Nationaal Plan Groningen. Gedeputeerde Henk
Staghouwer (CU) is binnen het college verantwoordelijk voor de schadeafhandeling
en de versterking. Over zijn daden in het
gasdossier kunnen we hem nog niet bevragen, wel over zijn ideeën over oplossingen.
Geen zwaktebod
“Wat doen we met het gasdossier was natuurlijk de grootste vraag van de coalitie,”

aldus Staghouwer. “We hebben bewust
gekozen voor een breed gedragen verantwoordelijkheid. We gaan er van uit, dat we
nu steun aan elkaar hebben om de noodzakelijke versnelling in het proces goed
op gang te krijgen. Het is geen zwaktebod
om de verantwoordelijkheid te delen.” Zijn
portefeuille is een zaak van onderhandelen
en uitruil geweest, niet speciaal vanuit zijn
specialisme. Van oudsher bemoeit Staghouwer zich vooral met landbouw, omgeving, natuur en cultuur.
“Ik heb flinke bestuurlijke bagage en ervaring, als ondernemer ben ik gewend knopen
door te hakken. We moeten kijken wat kan
en we moeten oplossen wat niet kan. Ik zie
nu beweging. Ik hoop, dat we over een paar
jaar kunnen zeggen, dat hier het kantelpunt
heeft gelegen. Hoofdzaak is: er moet hier
veilig gewoond kunnen worden. Dus de
gaswinning zo snel mogelijk omlaag, want
door de gaswinning krijg je bevingen.” Op
de dag van ons interview met Staghouwer
heeft minister Wiebes net ’s-ochtends
de maatregelen aangekondigd om het
stuwmeer aan schadegevallen versneld
af te handelen. Dat geeft beweging, maar
ontstaat daardoor ongelijkheid?
Moeras
“Ook ik zit nu in dat moeras van die hele
regelgeving, waarmee we het onszelf
moeilijk hebben gemaakt,” vindt de heer
Staghouwer. “Het is een uitdaging om dat
te doorbreken. Dat gebeurt met dit aanbod

denk ik. De regels moeten minder knellen,
heeft minister Ollongren ons verzekerd.
Straks ook bij de versterking moet een
versnellingsteam met verregaande bevoegdheden de boel vlot trekken. Met korte
klappen.” De kritiek, dat het geluid van de
ChristenUnie in de regeringscoalitie wat
minder scherp is geworden, deelt hij. “Ja,
je zit in een coalitie en je moet samenwerken, dus inleveren. Maar in het college hier
gaan we er van uit, dat we elkaar juist versterken.” Gedeputeerde Staghouwer is niet
bang dat de Provincie overbodig zal zijn,
nu de gemeentes aan zet zijn en lokaal
versterking regelen en het Rijk financiert.
Ophouden met rollebollen
“Mijn functie is juist die gemeenten in hun
kracht te zetten. Zij weten wat er nodig is.
Zij zitten aan de keukentafel. Maar het is
een enorme operatie. Ik zie mijn rol als
een soort makelaarsrol. Wij hebben vanuit
hier een sterke connectie met Den Haag.
Samen met de fractie daar heb ik ook geen
moeite om stevige uitspraken te doen
richting de minister. Hier moeten we de
samenhang zoeken. We moeten ophouden
met rollebollen. Er moet rust komen. En er

moet weer perspectief zijn. De gemeentes
hebben ambities, die moeten we bundelen.
Het NPG biedt daarvoor extra mogelijkheden. We moeten zoveel mogelijk koppelen.
Ik ben gekozen door de burgers en zal er
dus ook voor de burgers zijn. We moeten
onze kansen verzilveren en samen Groningen mooier en beter maken.”

Henk Staghouwer (57) uit Briltil is
sinds 2013 gedeputeerde. Van 2002
– 2013 was hij lid en nestor van de
Provinciale Staten. Daarvoor 30 jaar
ondernemer: hij verkocht in 2012 zijn
6 bakkerijen in het Westerkwartier.
Vanaf 29 mei 2019 is Staghouwer
verantwoordelijk voor de volgende
portefeuilles:
-B
 ovengrond (schade, versterken,
governance)
- L andbouw en visserij
-N
 atuur en landschap
-W
 adden en Waddenfonds
- Internationalisering
-G
 ebied Noord-Groningen (Het
Hogeland, Eemsdelta)

Wist je dat...

Dat oud-minister Kamp eind 2014 zei: “Volgend jaar gaan
we 3000 en alle jaren daarna 5000 woningen versterken”
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‘Genoeg is genoeg’, ‘Wiebes weg’, ‘Boos en bang’
Met protestborden, spandoeken, het luiden van de noodklok en het scanderen van leuzen (‘Tempo! Tempo!’) werden op 23 mei de ministers Wiebes en Ollongren luidruchtig onthaald
bij hun bezoek aan het dorpshuis in Westerwijtwerd. Daar spraken de ministers met een aantal gedupeerden van de aardbeving in Westerwijtwerd.

GRONINGEN
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Vergoeding TCMG voor overlast en bijkomende kosten
Schade is al vervelend genoeg en mogelijk heeft u ook nog bijkomende
kosten. Bijvoorbeeld als u niet kan werken omdat u tijdens de opname
van de schade moet thuisblijven. Of als uw huis na het herstel moet
worden schoongemaakt.
Voor deze kosten kunt u zelf een vergoeding aanvragen bij de TCMG.
U heeft alleen recht op vergoeding ...

- als de Commissie uw aanvraag tot schadevergoeding (deels)
heeft toegewezen

- en nadat de Commissie het besluit voor schadevergoeding heeft genomen
- en bij aanvragen voor schadevergoeding die zijn gedaan
na 31 maart 2017, 12.00 uur

Wat wordt er eenmalig vergoed?
Thuisblijven voor de schade-opname
E 95,- per dagdeel
Overlastvergoeding bij toegekende schade
onder E 10.000,- E 250,Overlastvergoeding bij toegekende schade
boven E 10.000,- E 500,-

Boerenprotest Westerwijtwerd
Een grote groep landbouwers, melkveehouders en gedupeerden uit alle delen van het
aardbevingsgebied protesteerden na de aardbeving in Westerwijtwerd tegen de gevolgen
van de gaswinning.

Thuisblijven tijdens schadeherstel
E 190,(Dit is voor 2 dagdelen. Moet u meer dan 2 dagdelen thuisblijven tijdens
schadeherstel, dan moet u dit onderbouwen met feitelijke bewijzen)
Schoonmaakkosten na schadeherstel
E 150,Extra overlastvergoeding van E 350,Bij het toekennen van de schadevergoeding zult u automatisch een
extra overlastvergoeding ontvangen wanneer u na het indienen van
uw aanvraag meer dan een jaar heeft moeten wachten op een besluit.
U hoeft hiervoor dus niet zelf een aanvraag te doen.
Let wel, wanneer u geen schadevergoeding ontvangt, ontvangt u ook
geen overlastvergoeding.
Zie voor vragen over bijkomende kosten
www.schadedoormijnbouw.nl/schade-melden
© Groninger Bodem Beweging
of bel 0800 4444 111

IN ACTIE
Den Haag
OnVeiligheidsRegio (OVR) en de Groninger Bodem Beweging hebben op 5 juni een loket geopend op het plein voor de deur van de Tweede
Kamer in Den Haag. Het ‘loket’ werd ingericht om landelijke aandacht te vragen voor de Groningers die lijden onder de gevolgen van
gaswinning. Om de actie kracht bij te zetten werden ‘noodtenten’ opgezet.
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De gevolgen van de gaswinning in Groningen
Het aardgas in de bodem onder
Groningen zit in een dikke laag
zandsteen. Zandsteen lijkt op een
soort harde spons, maar de gaatjes
in dit zandsteen staan met elkaar in
verbinding. Het gas kan dus heen en
weer bewegen.
De zandsteenlaag ligt op ongeveer drie
kilometer diepte en wordt bedekt door
een dikke kleilaag. In het begin van de
gaswinning was de druk ondergronds
300 bar. Nu er in totaal ongeveer 2000
miljard kuub aardgas uit de aardgasbel
is gewonnen, is de druk gezakt naar
ongeveer 70 bar.
Bodem daalt
Het gas stroomt ondergronds niet erg snel
en door de gaswinning daalt de bodem

langzaam. Door de verschillen in
gasdruk onder de grond ontstaat
spanning in het zandsteen. Als het
verschil te groot wordt breekt het
zandsteen, of verschuiven de
verschillende zandsteenplaten. Hierdoor
ontstaan trillingen, die drie kilometer hoger
aan de oppervlakte als een aardbeving
wordt gevoeld. Die aardbevingen ontstaan
dus altijd op ongeveer drie kilometer
diepte. De bodem is op dit moment in
het midden van het gaswinningsgebied
ongeveer 40 centimeter gezakt. Er wordt
verwacht, dat daar nog ongeveer 10
centimeter bij zal komen. De bodem is
niet overal hetzelfde, waardoor ook de
bodemdaling niet overal gelijk is. Er zijn
verschillende soorten klei, die verschillend
reageren op de veranderde stand van
het waterpeil. Er zijn stukken klei met

veengrond, stukken veen met kleigrond,
hele grote veenlagen en er zijn zandlagen.
Zoals gezegd, stroomt het gas onder
de grond via de gaatjes van een gebied

met hoge druk naar een gebied met lage
druk. Door deze stroming ontstaan weer
drukverschillen, waardoor er aardbevingen
kunnen ontstaan.

Aardbeving als gevolg van gaswinning

Klei en zand
Zandpakket

Breuk

Zout

Veenlaag
Breuk

Zandsteen met gas

Zout
Zandsteen met gas

Reken je niet rijk:

Waardedalingsregeling
In de lijstjes van de EU staat Groningen
al jarenlang in de top van de rijkste regio’s. Die schijn bedriegt, de inwoners
weten wel beter. De rijkdom, aan de
gaswinning te danken, is voor 99% aan
Groningen voorbijgegaan. De negatieve
gevolgen van de gaswinning komen
echter wel voor 100% op hun bordje
terecht.
Huizenprijzen in Groningen zijn door de
gevolgen van de gaswinning gedaald. Niet
alleen rechtstreeks, maar bijvoorbeeld ook
omdat jongeren wegtrekken, omdat weinig
bedrijven zich vestigen in een gebied met
aardbevingen. Dat zorgt voor leegloop,
krimp, leegstaande huizen en verder
dalende huizenprijzen.

Onzekerheid troef

Er rijden nog altijd geen busjes
Eind vorig jaar kondigde Wiebes aan, dat
de busjes van de aannemers spoedig
zouden gaan rijden. In de vorige krant
trokken wij dit al in twijfel. De artikelen
over dit onderwerp in de vorige en eerdere GBB-kranten zouden we zonder problemen opnieuw, inmiddels vier maanden
later, in deze krant kunnen zetten. Alle
plannen zijn onderhand door iedereen
bekeken, doorgerekend, goedgekeurd en
van een paraaf voorzien. Maar er rijden
nog altijd geen busjes.
Het lijkt erop, dat er een paar projecten zijn,
die nu de volle aandacht gaan krijgen. Deze
showprojecten gaan veel aandacht krijgen,
en veel geld. Erg mooi voor de betrokkenen.
Het zou alleen erg fijn zijn, als dit in de hele
regio het geval zou zijn. Maar voorlopig is het
nog vooral onzekerheid, die overal troef is.
Duidelijk is onderhand wel, dat de aanpak
totaal anders moet. Elke woning afzonderlijk
doorrekenen eist te veel tijd en geld. Het
is veel zinvoller slagvaardig en iets minder
precies te werk te gaan, dan eerst zes
maanden lang tot ver achter de komma uit
te rekenen, wat exact waar moet worden
versterkt om bij een zware beving nog een
minuut te hebben om de woning uit te
komen. Dat mag ook een halve minuut zijn,

of nog liever tien, als dat meer snelheid
oplevert.
Door meer planmatig te werk te gaan, in
plaats van overal heel precies maatwerk
te verrichten, hoopt Wiebes nu snelheid te
winnen. Maar de scepsis is groot. Zo zit
burgemeester Beukema van Delfzijl met
duizenden woningen in zijn gemeente met
een versterkingsadvies, dat er al heel lang
ligt. En ook nu niet van de grond komt.
De plannen liggen al maanden in de la te
wachten. Terwijl de onzekerheid, en nu ook
de onrust, groeit.
Luxewagens met ingenieurs
In de nog te nemen maatregelen wordt
verwezen naar nog op te leiden aannemers
door een nog op te richten loket voor een
nog te bepalen Bouwakkoord Groningen.
Als concrete maatregel wordt het inhuren
van 600 ingenieurs genoemd om schades
op te nemen en te berekenen wat de
kosten van herstel zijn. Voorlopig rijden er
dus geen busjes met bouwvakkers, maar
luxewagens met ingenieurs. Het wringt
steeds meer tussen een pragmatische
aanpak door mensen met gereedschap en
gezond verstand en de met bureaucratie
doodgeslagen theoretische benadering van
de rijksoverheid.

Door de stichting WAG is er al jaren
geleden een juridische procedure gestart
om de inwoners te compenseren voor
de lagere prijs van hun huis. De rechter
heeft deze eis toegewezen. De NAM moet
deze schade vergoeden. De stichting
spreekt echter niet voor álle inwoners. Het
ministerie van EZK wil, na veel druk vanuit
de regio, nu ook eindelijk een regeling die
voor álle mensen in het getroffen gebied
geldt.
WOZ van 1 januari 2019
Het ministerie heeft nu een voorstel om
aan de hand van de WOZ-waarde van 1
januari 2019 een bepaald percentage van
die waarde te vergoeden. Dit percentage
is het hoogst in Loppersum (tot 20%),
het laagst (2,5%) in de randgebieden.
Elke huiseigenaar krijgt deze vergoeding,
of er nu schade is of niet. Wel moeten
er in zijn omgeving minstens 20%
van de huizen schade hebben. Deze
waardedalingsregeling is nog niet definitief.
En hij zal uitgevoerd moeten worden door
een nieuw, nog niet bestaand, Instituut
voor Mijnbouwschade. Dat er een regeling

komt is een goede zaak. De GBB en
ook de deskundige op het gebied van
onroerend goed, professor George de
Kam, hebben flinke bezwaren tegen de
algemene regeling. Ook het Gasberaad en
de gemeentes uit de regio hebben bezwaar
gemaakt tegen deze regeling.
Slikken of stikken
Alle partijen stellen dat de bedragen
van de regeling fundamenteel te laag
zijn. Wettelijk gezien moet de regeling
rekening houden met de standpunten
en opmerkingen van de gedupeerden en
moeten gedupeerden zich aan de regeling
kunnen onttrekken, als ze die onvoldoende
vinden. Dat is bij deze regeling niet
mogelijk; het is slikken of stikken. Verder
is er onduidelijkheid over het soort huizen,
die gebruikt zijn als vergelijkingsmateriaal.
Er zou meer met echte huizen en echte
taxateurs gewerkt moeten worden, er
zou meer maatwerk mogelijk moeten zijn
voor speciale gevallen. Ook de huizen
van mensen die al een (vaak erg slechte)
regeling met de NAM hebben getroffen,
zouden aan de hand van deze regeling
opnieuw bekeken moeten worden.
Na het overleg begin juni heeft
Commissaris van de Koning Paas
aangegeven, dat er ook een voorschot
mogelijk zou moeten zijn voor de
regeling. Maar met een voorschot zou
deze regeling als vaststaand kunnen
worden beschouwd. Dan is er helemaal
geen mogelijkheid meer om gehoor te
geven aan de kritiek van de verschillende
partijen. Er komt een algemene regeling
voor vergoeding van de gedaalde waarde
van onze huizen. Voor het zo ver is
zijn we jaren verder. Aan de grootste
pijnpunten van de regionale partijen
wordt klaarblijkelijk niets gedaan. Het lijkt
daarmee een magere regeling. De vlag
hoeft nog niet uit.

Wist je dat...

Op 22 mei veel kinderen huilend wakker werden door de
aardbeving in Westerwijtwerd
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Tekst: Bea Blokhuis, initiatiefnemer ‘Arbitercafé

Het ‘Arbitercafé’ voorziet in een behoefte
In de aanloop naar mijn eigen zitting bij de Arbiter Bodembeweging had ik vragen.
Veel vragen. Ik stelde ze aan het secretariaat van de Arbiter Bodembeweging en via
de besloten Facebookpagina van de Groninger Bodem Beweging, al sinds 2013 mijn
vraagbaak, ik stelde ze via twitter, via wat al niet.
Ik merkte dat er ook bij anderen veel
vragen waren, ervaring, frustratie, oud zeer.
Hoe bundel je dat tot iets positiefs en
nuttigs? Uiteindelijk besloot ik een oproep
te doen of er belangstelling was voor een
‘arbitercafé’, om met elkaar van gedachten
te wisselen. Die behoefte was er, dus: mailadres gefabriceerd arbitercafe@gmail.nl
en een uitnodiging uitgezet via de besloten
GBB Faceboekgroep en via twitter. Op 1
april, na mijn eigen arbiterzitting, kwamen

we voor het eerst bij elkaar, bij mij thuis
in Delfzijl. Aan dezelfde keukentafel waar
in 2016 de door Bouk Wierda en mijzelf
gestarte bewonerscontactgroep ‘Heft in
eigen Hand’ was gestart, voor de deelnemers aan de gelijknamige versterkingspilot
van de NCG. Die groep komt nog steeds
tweemaandelijks bijeen, nu uitgebreid met
deelnemers aan versterken via Eigen Initiatief: samen sterk! Jammer genoeg konden
niet alle geïnteresseerden voor het arbitercafé op 1 april komen. Wat hebben we op
1 april gedaan? Ervaringen uitgewisseld
(ook gehuild!), frustraties geuit, een enkel
succesverhaal verteld, tips uitgewisseld.
NAM is gehaaid
Niet elke arbiter was in de ogen van de
getroffenen even goed/ onafhankelijk/ wijs.
‘We’ waren soms te goed van vertrouwen
geweest: de arbiter zou immers doen wat
rechtvaardig is? NAM bleek gehaaid. De
NAM-afgevaardigde die bij mij aan tafel
zat was aan mij omschreven als ‘laag

en infaam’ en ‘zal alles proberen om je
pootje te haken’. Dat bleek wel enigszins
te kloppen, maar ‘mijn’ arbiter doorzag dat
grotendeels. Maar niet iedereen is even
gelukkig met de toegewezen arbiter.
Wees niet goed van vertrouwen
Tips die uit alle ervaringen naar voren
kwamen: ken je dossier van haver tot gort,
je contra-expert heeft daar soms niet de tijd
voor. Let goed op de termijnen die de arbiter
stelt voor het aanleveren van stukken, zienswijzes, etc. Zorg dat je een pleitnota hebt geschreven voor schouw/zitting om je punten
en visie nogmaals in ongeveer een kwartier
goed over het voetlicht te brengen (en zorg
voor kopieën voor alle aanwezigen). Ga
ervan uit dat NAM niet het beste met je voor
heeft. NAM komt niet per se met de expert
die bij jou was, maar met een persoon die
namens NAM probeert op alle mogelijke manieren jouw verhaal te ontkrachten, belachelijk te maken, jou van je stuk te brengen etc.
Als je niet goed in je schoenen staat kan het
zijn dat de arbiter daarin meegaat. Dus zorg
dat je mensen bij je hebt die je ondersteunen (ook emotioneel). Zakelijk: de arbiter
maakt tegenwoordig gebruik van het advies
van het Panel van deskundigen voor TCMG.

Beroep je daar ook aldoor op! (Omgekeerde
bewijslast etc.) NAM legt in het proces de
focus vaak op kleine dingen, zodat je geen
tijd meer hebt om te focussen op dat wat
van belang is. Maar: niet reageren op de
kleine dingen betekent dat ze ten onrechte
onjuist in je rapport staan. De arbiter zal
vaak proberen tot (be)middeling te komen.
Bedenk goed of je dan wel ‘uit de kosten
komt’. Het bod voor schadeherstel bedraagt
initieel vanuit NAM vaak maar 10%!
Tips / om rekening mee te houden
-H
 erstel: dit betekent dat de schade vergoed moet worden om het huis terug te
krijgen naar de situatie, zoals het was voor
optreden van mijnbouwschade.
-W
 anneer je uiteindelijk naar de rechter
gaat, denk dan vooraf goed na over je eis.
-S
 tel kritische vragen over het bod dat je
krijgt: hoe komt NAM tot het bedrag? Wat
is nodig om de schade op te lossen? Zorg
dat je zelf een calculatie hebt.
-D
 us: wees goed voorbereid, maak je geen
illusies, en onderbouw je verhaal ook bij de
zitting.
-O
 p 5 juni was het tweede arbitercafé.
Volgende data zijn nog niet bekend.

Speciale ‘bevingsbeleving’

GBB in augustus op Noorderzon!

In het kader van het 10-jarig bestaan van de Groninger Bodem Beweging organiseert de
GBB dit jaar een aantal speciale activiteiten. Een van deze activiteiten is een ‘containervoorstelling’ op het Noorderzon Performing Arts Festival in Groningen. De GBB staat
van 15 t/m 19 augustus (5 dagen) op dit festival in het Noorderplantsoen in Groningen
om op een originele manier de bevingsproblematiek onder de aandacht brengen van
mensen die geen idee hebben wat er met je gebeurt als je huis staat te trillen.

De voorstelling:
Bevingsbeleving
‘Ik lig als verlamd in bed en hoop dat snel
de zon weer opkomt. Maar tot die tijd is mijn
geest de speelbal van mijn nachtmerries en ik

weet niet hoe lang ik dat nog kan volhouden.’
Hoe is het om gevangen te zitten in je eigen
huis? Om een drukkend gevoel van onveiligheid te ervaren? Om machteloos te wachten
op een oplossing, op duidelijkheid, op een

Heft in Eigen Hand in Kantens

Gemeentelijk monument uit 1610:
complicaties en zorgen
Ruim een half jaar nadat twee bewoonsters in Kantens eerder verslag deden van
de ervaringen met Heft in Eigen Hand, is de situatie nu een stuk positiever. Er is nu
meer duidelijkheid over wat te verwachten is. De verwarring die was ontstaan bij het
nieuwere huis door de slordigheden in het rapport bij de eerdere inventarisatie, is
weggenomen. De twee bewoonsters hebben weer vertrouwen in het proces.
Voor het veel oudere huis (ca 1610), een
gemeentemonument met veel bouwkundige bijzonderheden, is een speciaal traject

gestart waarin historisch onderzoek een
belangrijke rol speelt. De bewoonster had al
een redelijk dossier aan kenmerken van het

einde van deze “ramp in slow motion”? Laat
je meenemen in de Virtual Reality Experience
gecreëerd door beeldend kunstenaar Davey
Smand en stap in het hoofd van Groningers,
vlak voordat zij gaan slapen. Beleef beving.
In Groningen hebben mensen zowel fysieke
(zichtbare) als mentale (onzichtbare) schade als gevolg van de gaswinning. In deze
mixed-mediainstallatie met audio, virtual
reality (VR) en een letterlijke onderdompeling ervaar je het gevoel van de onzichtbare
schade. Naast de "beleving van de beving" is
er informatie voor bewoners over de impact
van bodembeweging. Deze informatie wordt
verschaft door onderzoekers en studenten van
de Rijksuniversiteit Groningen.

zien en ervaren die ik als kind om mij heen
had gebouwd.” Beeldend kunstenaar Davey
Smand gebruikt technologie om terug te gaan
naar een meer magische wereld. Door het
gebruik van sensoren, mini-controllers en
andere technieken probeert hij de realiteit
te manipuleren. Zijn werk bestaat merendeels uit interactieve installaties waarbij de
bezoeker altijd centraal staat. De interactieve
installatie die speciaal op maat is gemaakt
voor de Groninger Bodem Beweging, plaatst
de bezoeker midden in de psyche van de
aardbeving slachtoffers. De angst die voor de
slachtoffers zo herkenbaar is, maar voor buitenstaanders moeilijk is te omvatten, wordt
geïllustreerd.

Davey Smand
Davey Smand is geboren tussen de
zuid-Drentse weilanden en bossen. Hij had
als kind al levendige fantasieën: “Als kind
stelde ik me altijd voor hoe het zou zijn om in
een wereld te leven van ridders, prinsessen,
draken en tovenaars. Niets leek me mooier
dan dat. Teleurgesteld dat dit er toch niet in
zit, ben ik zelf gaan kijken hoe ik de fysieke
wereld om me heen kan veranderen en vertalen. Zodat ik anderen de wereld kan laten

Noorderzon
De 29e editie van Noorderzon Performing Arts
Festival Groningen vindt plaats van 15 t/m 25
augustus 2019. Noorderzon trekt jaarlijks zo’n
135.000 bezoekers. Het festival vindt plaats
in het Noorderplantsoen in Groningen-stad. De
eerste namen zijn bekend. Meer informatie en
kaartverkoop zie: www.noorderzon.nl.

huis; in het nu gestarte onderzoek komen
nieuwe interessante aspecten tevoorschijn.
Het proces zal ongetwijfeld behoorlijke ingrepen met zich mee brengen; het biedt echter
ook gelegenheid om onderzoek te doen naar
de bouwkundige kenmerken door de eeuwen
heen. Dit sluit aan bij het advies van de
monumentencommissie destijds.
Langdurig proces
Wel wordt het proces langdurig, met als doel
in 2021 klaar te zijn. De bewoonster van
het huis uit 1610 blijft intensief betrokken
bij het voorgaand onderzoek en de inventa-

De ‘bevingsbeleving’ wordt u geheel gratis aangeboden door de Groninger Bodem Beweging.

risatie. Ook kan zij zelf beslissen over het
al dan niet aangaan van de verschillende
stappen. Het oorspronkelijke doel van de
bewoonsters, duidelijkheid over de status
van beide huizen, ruim voordat de reguliere versterking in Kantens zijn beslag zou
krijgen, wordt door het langdurig proces niet
verwezenlijkt. Het betekent wéér opschuiven
van toekomstperspectief en maakt planning
onzeker, al wordt, na de langdurige periode
van ingrijpend schadeherstel, een mens wel
bijna laconiek over de onzekerheden die de
behandeling van de mijnbouwschade met
zich brengt. Wordt vervolgd.
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aardbevingsbestendig energieneutraal nieuwbouw verbouw

Luchtwarmtepompen

Jacob Veltman architect Winsum
info@jacobveltmanarchitect.nl

0595 44 50 60
www.jacobveltmanarchitect.nl

UW WONING
ENERGIEZUINIG MAKEN

Wie is Groningen woont SLIM

TIJDENS OF NA HET HERSTELLEN
VAN AARDBEVINGSCHADE?

Het Energieloket van de gemeente Groningen
Groningen woont SLIM is het Energieloket van de gemeente Groningen. Het is een
samenwerking tussen de gemeente Groningen, Gasunie en Reimarkt. Groningen
woont SLIM geeft advies over het verduurzamen van jouw woning om de
doelstelling ‘CO2 neutraal Groningen in 2035’ te realiseren. Het advies van onze
adviseurs is vrijblijvend, onafhankelijk en je zit nergens aan vast.

Wat doet Groningen woont SLIM
Bij Groningen woont SLIM weten we als geen ander dat je huis verbeteren een
behoorlijke opgave kan zijn. Je moet lastige beslissingen nemen over materialen en
technieken, je moet bedrijven zoeken en offertes opvragen, vervolgens moet je

VRAAG SUBSIDIE AAN!

die – vaak onbegrijpelijke – offertes ook nog beoordelen en uitzoeken hoe je dit
allemaal moet betalen. Dit kan erg lastig zijn. Dus hebben wij dit allemaal al voor je
gedaan, dat is handig!

Woningeigenaren met minimaal € 1.000 erkende

Afspraak maken met een adviseur van Groningen woont SLIM?

aardbevingschade, die hun woning energiezuinig

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen? Onze adviseurs staan voor je klaar! Wil je direct,

willen maken met dak-, vloer-, gevel- of glasisolatie,

vrijblijvend advies over welke maatregelen geschikt zijn voor jouw huis, welke subsidies
er zijn én hoe je deze maatregelen kan financieren? Maak dan een afspraak via

zonnepanelen of 1 van de andere 15 maatregelen,

050 205 04 35 of krijg online advies via: groningenwoontslim.nl/direct-advies.

kunnen een bijdrage ontvangen van 100% van de

We maken graag kennis met je!

kosten met een maximum van €4.000,- per woning. Doen!
Meer informatie of subsidie aanvragen?

Bij uitstek dé verspreider
voor zowel de landelijke retailer
als de regionale ondernemer

Ga dan naar www.snn.nl/waardevermeerdering

 Groningen woont SLIM  Sontweg 15a, Groningen  050 205 04 35
1

Ontdek direct wat kan

2

Kies wat je wilt

3

Samen maken we het compleet

Bij uitstek dé verspreider
voor zowel de landelijke retailer
als de regionale ondernemer
Bij uitstek dé verspreider
voor zowel de landelijke retailer
als de regionale ondernemer

VERHUISBEDRIJF

Poolsterweg 9
9641 MP Veendam

T: 0598 63 17 17

santibri-axender.nl

Poolsterweg 9
9641 MP Veendam

T: 0598 63 17 17

santibri-axender.nl
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Poolsterweg 9
9641 MP Veendam

T: 0598 63 17 17

AARDBEVINGSSCHADE?

santibri-axender.nl

24 UURSERVICE,
MAANDAG T/M ZATERDAG
INPAKKEN EN UITPAKKEN
VERWARMDE OPSLAG
0596 630420
OF 06 5555 0647

INFO@VERHUISBEDRIJFOMA.NL
WWW.VERHUISBEDRIJFOMA.NL
LAAT HET MEENEMEN IN
UW SCHADERAPPORT,
NORMAAL WORDT DIT
VERGOEDT!
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Het cadeau van Westerwijtwerd
Een toneelspel in drie bedrijven
Op 22 mei beefde de aarde bij Westerwijtwerd. Deze op twee na zwaarste beving
in Groningen zette alles weer in de schijnwerpers: de falende versterking, de lange
wachtlijsten bij de schadeafhandeling en
de frustratie en onmacht bij bewoners. Er
volgde harde kritiek uit media en politiek.
Diezelfde middag kwam de Vaste Kamercommissie van EZK bijeen met als onderwerp de problemen rond de mijnbouwwinning in Groningen.
Veel Kamerleden waren nog wat beduusd van de
beving en de kritiek op het beleid zwol aan. Er
werd een Kamerdebat aangevraagd. Deze vond
op 4 juni ‘s avonds plaats. In het voorprogramma trad minister-president Mark Rutte op. Hij
gaf na 7 jaar wanbeleid onder zijn leiding voor
het eerst acte de présence in een Kamerdebat over de gaswinning. Zijn excuses aan de
Groningers klonken welgemeend, maar pas na 7
jaar ... Eric Wiebes overleefde het debat, maar
moest onder grote druk een aantal concessies
aan de regio doen. De regio had goed voorwerk
verricht en minister Wiebes’ Kamerbrief met
toezeggingen was grotendeels in een één-twee
tje met CdK Paas tot stand gekomen. Doel:
de spanningen al vóór het debat wat glad te
strijken. De nieuwe maatregelen werden op 5
juni in een overleg tussen de ministers Wiebes
en Ollongren en de regiovertegenwoordigers
(inclusief GBB en Gasberaad) doorgesproken.
Veel nieuws kwam daar niet meer uit. De buit
was al binnen. En zo schudde de beving van
Westerwijtwerd ook het gaswinningbeleid door
elkaar. De herschikking levert een paar belangrijke winstpunten voor bewoners op. Voor het
overige is het afwachten of de nieuwe schikking
resultaat oplevert. Een overzicht:
De schadeafhandeling wordt
versimpeld en versneld
De TCMG schakelt meer aannemers in bij de
schadeopnames (naast schade-experts). Ook
kunnen eigenaren vanaf begin september zelf
een gekwalificeerde aannemer in de arm nemen. Deze stuurt een begroting naar de TCMG
die daar niet al te moeilijk over doet. De bewoner krijgt geld en huurt zelf een aannemer in.
Stuwmeerregeling
Aan elke eigenaar die vóór 13 juni 2019 schade heeft geclaimd bij de TCMG, wordt een bedrag van € 5.000 aangeboden. Als de eigenaar
denkt de schade daarvan te kunnen herstellen,
kan hij het aanbod aannemen en daarmee is
de kous af. Mocht het herstel minder kosten,
dan mag de eigenaar de rest houden. Als het
herstel duurder lijkt uit te pakken, maar bene-

den de €10.000 blijft, en de schade is vóór 1
januari 2019 bij TCMG gemeld, kan de eigenaar
zelf een aannemer in de arm nemen. Deze
stuurt de begroting naar de TCMG. Na een
beperkte check betaalt TCMG aan de eigenaar.
Zijn de herstelkosten meer dan €10.000 dan
komt de eigenaar op de plank bij de TCMG voor
een reguliere afhandeling. Naar schatting is dit
niet meer dan 10% van de schademelders. Het
is zeker een verbetering, maar het is moeilijk
te verteren dat net als destijds bij de NAM het
juist de zwaardere schades zijn, die weer het
langst moeten wachten.
Opkoopregeling verruimd
In de bestaande opkoopregeling kan een
beperkt aantal woningeigenaren hun huis verkopen aan een woningbedrijf. Het huis moet dan
al minimaal een jaar te koop staan. Bewoners
bij wie onverkoopbaarheid tot problemen leidt,
krijgen voorrang. Deze opkoopregeling wordt
verruimd. Tot nu toe was 10 miljoen euro per
jaar beschikbaar; dit bedrag wordt verdubbeld
en als het dan nog niet genoeg is, komt er
meer geld. De selectiecriteria verdwijnen en
ook hoeft het huis niet meer een jaar te koop
te staan. Het doel is dat iedereen die het aardbevingsgebied of zijn (onveilig) huis wil verlaten,
dit moet kunnen. De GBB pleit al sinds 2013
voor een algemene uitkoopregeling. De komende regeling komt daarbij in de buurt.
Versnelling van de versterking
De minister geeft toe dat het versterkingsbeleid
tot nu toe te bureaucratisch is opgezet. De huidige crisissfeer maakt ruimte voor onorthodoxe
maatregelen:
- De gemeenten krijgen de regie bij de versterkingsaanpak.
- De NCG krijgt meer mandaat in de uitvoering
en meer capaciteit; het CVW wordt opgeheven.
- De versterkingsmaatregelen worden minder
precies uitgerekend en met toepassing van
meer standaardmaatregelen.
- De bouwcapaciteit wordt opgekrikt.
- Bewoners die dat willen, kunnen versterken
onder eigen regie.
- De intenties van deze maatregelen zijn goed
maar geven geen garantie voor versnelling.
Het is complex en we zijn inmiddels wat ervaringen rijker.
Gaswinning versneld terug
Minister Wiebes gaat z’n best doen om de gaswinning volgend jaar al terug te brengen tot 12
miljard kuub. Waarom niet gewoon doen? Welnu, daar waren de beving van Westerwijtwerd en
Garrelsweer nog niet zwaar genoeg voor...

Nationale Ombudsman wil zakendoen

“Mensen willen
perspectief”
Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen en zijn team hebben de handen vol
aan Groningen. Regelmatig ontvangt hij klachten van burgers. Maar ook op
eigen initiatief is hij regelmatig in de gasregio te vinden. Zo ook in de afgelopen
maanden.
Vrijdag 24 mei bezocht hij ’s avonds de
première van de musical ‘Een brief aan
de NAM – naar een kind zullen ze wel
luisteren!’ van Edith Holscher. Diezelfde
middag luisterde hij in besloten kring met
zijn medewerkers naar een groep van tien
inwoners uit het gebied. Onbedoeld viel
zijn bezoek net ná ‘Westerwijtwerd!’
Op de agenda stonden op verzoek
van de bewoners de vragen centraal:
wat doet die wisseling van beleid en
procedures, de zoveelste wisseling van
commissies, instellingen en instituten,
wat doen die wachttijden, dat jarenlange
vooruitschuiven, met mensen? En hoe
breken we daar doorheen?
Individuele verhalen werden nog eens
opgetekend, gemeenschappelijke
elementen daarin werden besproken.
Volgens de aanwezigen is de hele operatie
van schadeafhandeling en versterking
vanaf het begin “geld gedreven en zijn alle
procedures op wantrouwen gebaseerd.”
De gevolgen daarvan laten zich volgens
hen raden: “De NAM en de regering zijn
met dit verdienmodel voor ambtenaren,
ingenieurs en advocaten uiteindelijk
vele malen duurder uit dan wanneer
de problemen gewoon zouden worden
opgelost.”

De groep gaf de Ombudsman eenduidig
mee: “Straks zijn (sommige) huizen
versterkt of vernieuwd, maar zijn de
mensen kapot en is de samenleving
naar de knoppen.” Of, zoals één van de
aanwezigen bondig samenvatte: “Dit
is de zoveelste keer dat ik toch weer
mijn eigen sores op tafel leg. Ik wil dat
niet nog een keer. Laten we eens wat
langer met elkaar praten, maar dan
over de vraag hoe we hier doorheen
breken. Over wat we moeten doen
om als individu, als samenleving, als
gemeenschap overeind te blijven. Hoe
we weer perspectief krijgen. Hoe komen
we af van dat wantrouwen waarmee
het lijkt alsof overheid en inspecteurs
de schuld bij ons neerleggen.” En
vooral: “Wat hebben wij aan al die
miljoenen die naar Economic Boards,
Nationale Programma’s voor Groningen,
gebiedsverbetering gaan, als we nog
steeds niet veilig wonen?”
De Ombudsman komt binnenkort terug.
Een hele dag. Dan wordt gewerkt aan de
toekomst. Hij wil duidelijk zakendoen.
Voor zover zijn bevoegdheden reiken.
“Want er moet een einde komen
aan dat wantrouwen en aan dat
traineren.” Intussen blijft hij streng doch
rechtvaardig rapporteren.

Wist je dat...

Je op het Gasbevingen Portaal van de GBB kunt zien
hoe veilig je woont?
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ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

Ze woonden soamen in ‘n hoeske
Zai was wat stief van reumetiek
Toch konden de zok hail nuver redden
In ‘t lutje hoeske achter diek

- ‘Wat en wie is nu eigenlijk echt belangrijk voor
mij?’
- ‘Waar put ik steun uit?’

Het begin van het iconische lied van Ede
Staal beschrijft hoe een echtpaar op leeftijd
zich met het klimmen der jaren nog steeds
prima kan redden, samen in hun huis.
Er is evenwicht in hun leven, met het klimmen
der jaren blikken ze terug en er zijn weinig
middelen nodig om hen tevreden te stellen.
De kinderen komen regelmatig langs en alles
is prima zo. Wanneer hun leven door ziekte uit
balans raakt, volgen de gebeurtenissen zich
in rap tempo op. Het evenwicht is zoek en het
lukt niet om die weer te vinden. Het beeld van
het ‘lutje hoekse achter diek’ is wat mij betreft
treffend voor wat er voor veel Groningers op dit
moment speelt. Er worden huizen gekocht of
gehuurd, plannen en dromen gesmeed en een
evenwicht gezocht tussen wat moet en wat kan.
Zo wordt er een bestaan opgebouwd in ‘alle lutje
hoekses achter diek’.Maar wat als die huizen
letterlijk uit het lood raken, welk effect heeft dat
op de bewoners? Wat doet het met de balans in
de relatie, de energie voor en op het werk, de tijd
die je aan mantelzorg of hobby’s kunt besteden? Steeds meer mensen raken uit evenwicht
doordat de bevingsproblematiek, naarmate deze
langer aanhoudt, steeds meer is gaan drukken
op het ‘gewone’ leven. Wanneer dit bij u gebeurt
is er kans dat u anders gaat kijken naar wat echt
belangrijk is in het leven. Door wat u meemaakt
kunnen er vragen gaan spelen die gaan over wat
voor u het leven de moeite waard maakt. Voorbeelden van dit soort vragen kunnen zijn:
- ‘Waarom overkomt mij dit?’
- ‘Waar heb ik dit aan verdiend?‘
- ‘Wat heeft mijn leven voor zin?’

GE
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Soms zijn dit soort vragen bewust aanwezig; soms treden ze minder op de voorgrond.
Geestelijk verzorgers ondersteunen u bij deze
vragen, luisteren naar uw verhaal en helpen u
uw ervaringen te ordenen. Essentieel daarin is
aandacht voor uw eigen leefomgeving. In gesprek
met de geestelijk verzorger kunt u licht schijnen
op- en lucht geven aan wat er op dat moment
speelt. Met u samen zoeken we naar wat u
kracht en inspiratie kan geven, aansluitend bij uw
overtuigingen en eerdere ervaringen in uw leven.
‘t Het nog nooit, nog nooit zo donker west. Of ‘t
wer altied wel weer licht. U kunt zelf en kosteloos
een afspraak maken bij een van de geestelijk
verzorgers die is aangesloten bij GVAGroningen,
of via een zorgverlener om een afspraak vragen.
MELISSA DALES MA.
Geestelijk verzorger / trainer
Werkdagen: maandag en dinsdag
E: m.dales@gvagroningen.nl
T: 06 3800 9690
JITSE VAN DER WAL
Geestelijk verzorger
Werkdagen: woensdag en donderdag
E: j.vanderwal@gvagroningen.nl
T: 06 3800 7859
www.gvagroningen.nl
info@gvagroningen, 050 211 5474

RIOOL
versto
RIOOL
verstopt?
RIOOL verstopt?
GEEN STRESS, BEL RRS!

GEEN
STRESS,
BEL
GEEN STRESS, BEL RRS!
Bel GRATIS 0800 - 099 13 13 of ga naar www.rrs.nl

Bel GRATIS 0800 - 099 13 13 of ga naar w
Bel GRATIS 0800 - 099 13 13 of ga naar www.rrs.nl
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Hoe verloopt de procedure van schadeafhandeling door TCMG

Ga er niet vanuit dat het vanzelf goed komt
Dat de schadeafhandeling door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
(TCMG) langzaam gaat, mag als bekend worden verondersteld. Maar hoe de procedure verloopt is voor velen onduidelijk. De meeste gedupeerden lijken er van uit te
gaan, dat het allemaal wel goed komt. Dit is echter niet zo.
Vanuit TCMG wordt de aanvraag tot het
vergoeden van de schade heel erg formeel
afgehandeld. Het moet precies volgens de
regels. Iemand die een schademelding doet
(wat dus officieel een ‘aanvraag tot vergoeding van schade’ heet), wordt dringend aangeraden om bij de opname van die schade
er iemand bij te halen, die meekijkt. Het
liefst iemand, die ook nog een beetje verstand heeft van bouwen. Deze (al dan niet)
expert wordt niet vergoed door de TCMG.
Melden van Schade
U meldt de schade bij de TCMG, hetzij
schriftelijk, hetzij digitaal. Dit heet een ‘aanvraag tot vergoeding van schade’. U krijgt
Volgorde aanvraag tot vergoeding van schade TCMG
Bij de Schadeloket Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
(TCMG) kan een aanvraag tot vergoeding van schade worden gedaan.

1

U meldt de schade, dit is tevens de aanvraag tot
vergoeding van de schade.

2

TCMG stuurt een ontvangstbevestiging.

3

TCMG neemt contact met u op om een afspraak te
maken voor opname van de schade door een deskundige.
Indien u wilt kunt u via TCMG een zaakbegeleider krijgen,
die u kan helpen in het proces.

4

De deskundige neemt de schade op.
Wees daar bij aanwezig, en vraag liefst ook hulp

5

De deskundige schrijft een rapport, een tweede deskundige van zijn bureau kijkt mee. De deskundige stuurt
dit adviesrapport naar TCMG. Deze kijkt of het rapport
klopt en of het bewijsvermoeden goed is toegepast.

6

U krijgt inzage in het rapport. Bent u het er niet mee eens,
dan moet u een zienswijze indienen voor de dingen, waar
u het niet mee eens bent. Let op: de deskundige moet
duidelijk aantonen, dat iets géén mijnbouwschade is.
Bij twijfel: mijnbouwschade.

6

De punten uit het rapport, waarmee u het niet eens bent
worden bekeken, of wanneer dit veel is komt er een
nieuwe opname.

7

Het rapport gaat naar de Adviescommissie.
Zij doen uitspraak over het hele dossier: melding, adviesrapport en eventuele zienswijze: de vergoeding wordt
wel (mijnbouwschade) of niet toegekend (geen mijnbouwschade) of deels toegekend.

A

8
8

A

U krijgt het geld op uw rekening gestort.
U bent het niet eens met het besluit.
U kunt hier tegen in beroep via een bezwaarschrift.
Op de website van schadedoormijnbouw.nl staat alles
ook uitgelegd. Let goed op de verschillende termijnen,
waar binnen u moet reageren.

Vraag het Stut-en-Steun
Stut-en-Steun geeft ondersteuning aan
Groningers bij elke vraag over schade,
versterking, en de diverse regelingen. Stuten-Steun is gratis en onafhankelijk. Neem
gerust contact op!
Het team: wat heeft Stut-en-Steun in huis?
De medewerkers van Stut-en-Steun brengen
ieder hun eigen expertise mee: maatschappelijk werk, juridische achtergrond, bouwkunde
en ervaringsdeskundigen. Recent is het team
uitgebreid met een collega met kennis van
hypotheken en verzekeringen. Ook is er bedrijfskundige knowhow aanwezig.
Hoe krijg ik de schade vergoed?
Nieuwe scheuren in de muur zijn na de recente
bevingen van Westerwijtwerd en Garrelsweer
niet ongewoon. Wat te doen? Een melding bij
de TCMG is de oplossing. Maar wat als de
expert van de TCMG de schade niet ziet als

binnen acht dagen een ontvangstbevestiging. Deze stap gaat meestal nog wel goed.
Voor de hier onder beschreven procedure
geldt, dat het zo zou moeten. Garanties dat
het zo gaat, zijn er niet.
Afspraak voor opname (van de schade)
TCMG neemt contact op voor het maken
van een afspraak voor de opname van de
schade door een deskundige. Omdat de
expertisebureaus niet verder plannen dan
een maand vooruit, moet die afspraak
binnen een maand worden gemaakt. Het
expertisebureau geeft dan de naam van de
deskundige door. Ook krijgt u een zaakwaarnemer van TCMG aangewezen. Tegen de
deskundige kunt u eventueel een zienswijze
indienen als u bezwaren heeft tegen deze
persoon. Bijvoorbeeld omdat u hem kent uit
zijn verleden als voormalig NAM- of CVW-expert of andere goede redenen heeft om aan
zijn deskundigheid te twijfelen. TCMG geeft
geen openheid over het arbeidsverleden
van de experts. Wel kunt u een zogenaamd
‘disclosure statement” opvragen, met informatie over opleiding en werkervaring van de
deskundige.
Opname
De opdracht van de deskundige is om van
de gemelde schade
1) te constateren of er schade is,
2) of er een verband is met de mijnbouw,
3) of het bewijsvermoeden geldt (woont u in
het effectgebied volgens de kaart van de
TCMG),
4) als 2 en 3 gelden, is het mijnbouwschade, tenzij het heel duidelijk is dat er één
andere schadeoorzaak is.
5) de deskundige berekent de omvang van
de schade volgens een vaste formule.
Het gaat hier om een bouwkundige rapportage. Hierbij moet de gedupeerde (en
zijn hulp!) goed opletten. Alle zichtbare
schade moet worden opgenomen. De
deskundige moet bij de opname uitleggen, wat hij ervan vindt. De gedupeerde kan dan ook zelf vertellen, hoe en
wanneer de schade is ontstaan. Als hij

veroorzaakt door de gaswinning? Of niet alle
schades heeft opgenomen? Dan kan een zienswijze worden ingediend. Wat is dat, hoe doe je
dat? Stut-en-Steun kan daarbij assisteren.
Stut-en-Steun is altijd bereikbaar per e-mail,
en tijdens kantooruren per telefoon. Ook is
op afspraak een persoonlijk gesprek mogelijk. Stut-en-Steun heeft, naast het vaste
inloopspreekuur in Appingedam, ook twee
inloopspreekuren op locatie.
Stut-en-Steun, Spoorbaan 1,
9901 DD Appingedam, 050 – 2112044,
welkom@stutensteun.nl
www.stutensteun.nl
Stut-en-Steun is opgericht door de
Groninger Bodem Beweging en het
Gasberaad, en wordt beheerd door beide
organisaties middels
een gezamenlijke
stichting.

het niet eens is met de deskundige, moet
hij dat tijdens de schadeopname direct
zeggen.
Rapportage opname
De deskundige schrijft zijn bevindingen in
een adviesrapport. Een tweede deskundige
van hetzelfde bureau kijkt mee of dat goed
gaat. Het schrijven van dit rapport kost
tussen de twee weken en zes maanden.
Het adviesrapport wordt aan de gedupeerde
gestuurd ter inzage. Wanneer de gedupeerde het ergens niet mee eens is, kan hij een
zienswijze indienen. Betreft het een klein
probleem, dan probeert TCMG dit snel af te
handelen. Is het probleem groot, dan kan er
mogelijk een nieuwe opname volgen.
Let op: Hier moet de gedupeerde ook
scherp zijn: wordt de schade ook bij een
tweede opname niet erkend als mijnbouwschade, dan kan het later lastiger zijn dit
recht te zetten.
Advies Commissie
Het adviesrapport van de opname gaat ter
goedkeuring naar de adviescommissie van
de TCMG. Deze bekijkt het rapport met een
juridische blik. Zij kijken of alles volgens de
regels is afgehandeld. De commissie kijkt of
er een zienswijze is ingediend en wat daar
mee is gedaan. En vooral wordt gekeken of
het bewijsvermoeden goed is toegepast. Is
er mijnbouwschade geconstateerd en is er
een bedrag bepaald, dan kent de commissie het schadebedrag toe. Betreft het geen
mijnbouwschade, dan wijst de commissie de
aanvraag voor schadevergoeding af. Binnen
één rapport kan dus schade op een aantal
punten worden toegewezen, maar ook op
sommige punten worden afgewezen. Tegen
dit besluit kan de gedupeerde bezwaar
aantekenen. Ook hier zegt de TCMG, dat ze
met het oog op de (hoge) kosten bij kleine
bezwaren de regels soepel zullen hanteren.
Aanmerkingen op het adviesrapport
Op de 9400 uitgebrachte adviesrapporten
zijn 2694 zienswijzen ingediend. Een derde
van de gedupeerden had dus serieus wat
aan te merken op het adviesrapport, vaak
op meerdere zaken. In één derde van de
gevallen ging het over het verband tussen
de schade en de gaswinning, net zo vaak
over de hoogte van de schade, of een

combinatie van beide. Ook worden vaak
slordigheden opgemerkt, of zijn er schades
niet opgenomen, of niet in het adviesrapport
opgenomen. Ook zijn er opmerkingen over
het onjuist behandelen van oude NAM-schades in een adviesrapport.
Een derde van deze zienswijzen kan de
TCMG zelf oplossen, Voor de rest moet de
deskundige weer ingeschakeld worden. Juist
dit proces kost erg veel tijd. In de zienswijzen waar het verband tussen schade en
mijnbouw werd betwist, is twee derde alsnog
toegekend.
Schadeafhandeling verloopt goed
Afgezien van de snelheid lijkt iedereen er nu
wel van overtuigd, dat de schadeafhandeling
goed verloopt. Ja, er worden fouten gemaakt,
ja, het is (te) ingewikkeld. Maar het werkt. En
dat mag ook wel eens gezegd worden.

Gestapelde mijnbouw?
Vaak is er schade zonder dat direct
duidelijk is welke mijnbouwonderneming
de veroorzaker is. Dit speelt in gebieden
met gestapelde mijnbouw. Bijvoorbeeld
in Veendam en omgeving. Hier kan er
een samenloop zijn van het Groningenveld, het kleine gasveld Annerveen,
Zuidwending of de zoutwinning. Dan is
het goed te kijken of het huis in het effectgebied van de TCMG ligt. Dat effectgebied is het Groninger gasveld + 6 km.
Binnen dat effectgebied past de TCMG
namelijk het wettelijk bewijsvermoeden
toe. Dan kan een schademelding bij de
TCMG dus zinvol zijn!

Voor de gedupeerde geldt: bereid je
goed voor op de schadeopname. Als het
kan, vraag dan iemand anders om mee
te kijken, het liefst iemand, die iets van
bouwen weet. Vraag van tevoren hulp,
zodat je weet, waar je op moet letten.
Als er een adviesrapport komt, vraag
hulp bij het lezen. Bijvoorbeeld Stut en
Steun kan helpen met het indienen van
een zienswijze.

Waar blijft de huurder in de versterkingsoperatie?
Huurwoningen die versterkt of gesloopt moeten worden; het komt steeds meer voor.
De woningen worden versterkt, gaan van het gas af, krijgen zonnepanelen en worden
energiezuinig. Het klinkt heel mooi, maar het is een ingewikkelde operatie. Huurders hebben
te maken met meerdere partijen: de woningbouwvereniging, de aannemer, de NCG en de
gemeente. Communicatie is in deze situatie essentieel en juist daar gaat het vaak mis. ‘Wat
je had, krijg je terug’, werd in het begin gezegd. In de praktijk blijkt dit moeilijk. Huurders
geven aan dat ze het gevoel hebben tussen partijen in te zitten en voelen zich regelmatig niet
serieus genomen. Stut-en-Steun is er voor woningeigenaren, ondernemers én huurders. In de
hele regio.

Inloopspreekuren:
Appingedam

maandagmiddag

14.00-16.00 uur

Stut-en-Steun
Spoorbaan 1

Kolham

vrijdagmiddag

13.30-16.30 uur

De Mainschoar
Hoofdweg 81-a

Uithuizen

woensdagochtend

09.30-12.30 uur

De Fakkel
Oosterstationstraat 14
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‘Brief aan de NAM’

Twintig jaar vechten
eist zijn tol
Dieta Kruizinga, eens een vrouw voorop in de linie in het gevecht tegen de
NAM, kan en mag nu niet meer veel
bezig zijn met de aardbevingsellende.
De bevingen zijn namelijk mede debet
aan haar hartproblemen. Sinds 1999
heeft Dieta zich op verschillende fronten ingezet voor Groningers: als proactief dorpsbewoner, als raadslid bij de
voormalig gemeente Ten Boer en als
actief GBB lid. De laatste jaren zakt ze
weg in haar huis dat scheuren bevat
waardoor je van buiten naar binnen
kunt kijken. Het vermoeiende vechten
begint na 20 jaar zijn tol te eisen.

de conclusie. Hoe ze daartoe gekomen
zijn? ‘De scheuren zijn oud, want er zitten
spinnenwebben in. Bovendien slaan jullie
te hard met de deuren.’ Maar de situatie
verergerde zodanig dat er wel wat moest
gebeuren. We hebben toen onze hypotheek opengebroken en zelf een nieuwe
voorgevel en fundering geplaatst onder
toezicht van een aannemer. We ontvingen
1750 euro van de NAM voor een voeger.
Het ging jaren goed, tot Huizinge. Toen
werd de schade wel erkend als aardbevingsschade. Maar inmiddels zijn er weer
scheuren en is ons fundament verzakt of
doormidden.”

Onveilig gevoel in eigen huis
Het interview vindt plaats op de dag van
Westerwijtwerd, 22 mei. We starten met
een ‘rondleiding’ langs alle schades in en
rondom het huis in Wittewierum. Enkele
voorbeelden: de gasmeter staat in de
stutten, het voorraam is uit z’n sponning
gesprongen en er loopt een scheur over
de hele breedte van het huis van voor
naar achter dwars door de deurkozijnen
heen. Maar onveilig is het niet, zo blijkt
na de AOS-melding bij TCMG in oktober
2018. De inspecteur oordeelt dat het huis
in een stabiele staat verkeert: “Mijn dochter zat thuis en hoorde een hele harde
knal. Ze schrok zich wezenloos en belde
me op. Het bleek dat de voorruit uit z’n
sponning was gesprongen. We hebben ’s
avonds direct een melding gedaan dat het
hier onveilig is. Zo voelt het althans. Er
kwam een inspecteur en uiteindelijk een
rapport. Het zoveelste rapport.”

Nachtmerries
De zorgen om haar huis begonnen dus al
in 1999. Nu, 20 jaar later, zijn die zorgen
er nog steeds: “Het beheerst al jaren
ons leven. Ik heb regelmatig nachtmerries, vooral als er weer nieuws is over
bijvoorbeeld onze oude schades die bij
de arbiter liggen. Dan droom ik dat ik in
Groningen loop en alleen maar huizen zie
die niet zijn afgebouwd. Ik ben ook al een
keer keihard uit bed gedoken, omdat ik
droomde dat ik dekking moest zoeken.
Het speelt dus ook ’s nachts op. En je
wordt doodop wakker.”

Rapporten stapelen zich op
Dieta zet twee boodschappentassen vol
papieren en rapporten op tafel. Brieven
die ze schreef om aandacht te vragen
voor de situatie. Rapporten waarin keer
op keer wordt beweerd dat de schades
niet aan gaswinning te wijten zijn: “In
1999 hebben we in het dorp brieven
bezorgd voor huiskamergesprekken. En
daarbij ook de NAM en het waterschap
uitgenodigd. Om onze zorgen te uiten
over het toenemende aantal scheuren en
verzakkingen. Wij hadden toen al door dat
er iets speelde. In 2003 hebben we voor
het eerst schade gemeld bij de NAM maar
zij erkende de schade niet als aardbevingsschade: achterstallig onderhoud was

“Ik wil zo graag duidelijkheid”
Hoop op duidelijkheid
Er lijkt nu licht aan het einde van de
tunnel te komen, maar niets is zeker:
“Volgens het HRA-model hebben wij
een verhoogd risico. Dat betekent dat
ons huis waarschijnlijk versterkt of zelfs
gesloopt gaat worden. Dat hangt af van
wat er in het inspectierapport staat. Het
gekke is, wij hebben dat rapport nog nooit
onder ogen gehad. Als het rapport is beoordeeld krijgen we te horen of het echt
om een verhoogd risico gaat. Dan pas zal
duidelijk zijn wat er gebeuren gaat. Misschien moeten we dit jaar al uit ons huis.
Als het goed is weten we in september
meer. Ik wil zo graag duidelijkheid. Ook al
is het negatief.”
Ondanks het medisch advies niet met
de bevingen bezig te zijn, zien we
haar toch bij de boerenactie in
Westerwijtwerd. Dieta heeft haar
vechtlust niet verloren!

Crew in het zwart

“25 mei in Kielzog theater Hoogezand
met m’n jongste dochter naar de musical van Edith (12 jaar) geweest. Het
zware onderwerp werd prettig professioneel belicht door zeven enthousiast
spelende en zingende ‘kids’. In de zaal
- naast ouders met hun kinderen - veel
burgemeesters en Tweede Kamerleden.
Ik zag Ombudsmannen, en -vrouwen, gedeputeerden en gedupeerden. Een bont
gezelschap.

In gesprek met Edith
Hoe heb je de voorstellingen
ervaren?
“Het ging heel goed en het was erg leuk
om te doen. We hebben veel plezier
gehad. Het publiek lachte vaker dan
verwacht; dat vond ik erg grappig. Na
afloop heb ik met bijna iedereen wel
een praatje gemaakt en allemaal zeiden
ze erg enthousiast te zijn!”

... En pijnlijk lege stoelen waar leden van
het kabinet en bazen van de NAM/Shell
hadden moeten zitten. Zij waren natuurlijk
ook uitgenodigd om te kijken en te luisteren
naar deze musical, waar zij een hoofdrol
in spelen. Geld speelde nu toch echt eens
geen rol voor deze Belangrijke Figuren. Zij
konden op uitnodiging gratis naar binnen.
Helaas lieten deze Belangrijke Figuren het
afweten.”
Musical als aanvulling op lespakket
over aardbevingen
Om de musical te bekostigen is er aan
fondsenwerving gedaan. Ook Veiligheidsregio Groningen deed samen met Nationaal
Programma Groningen een duit in het zakje.
Veiligheidsregio Groningen is bezig met een
aardbevingslespakket voor basisscholen en
de musical wordt als aanvulling daarop aan
alle basisscholen in het aardbevingsgebied
aangeboden! Zo is het niet alleen een uitlaatklep voor Edith, maar voor kinderen in heel
Groningen. Ook zal het onderwerp bespreekbaar zijn onder kinderen, iets wat nu te
weinig gebeurd. Kinderen zijn totaal vergeten
en worden niet serieus genomen. Ook voelen
veel kinderen zich boos en machteloos, maar
praten daar met niemand over. Daar komt nu
een einde aan! Door het beschikbaar maken
van de liedjes, de teksten, de film en het
script kunnen scholen hun eigen ‘Een brief
aan de NAM’-musical maken.

Wat vond je ervan dat minister Wiebes,
de directeur van de NAM en minister
Ollongren er niet waren?
“Ik vind dat echt niet goed. Kijk, als je
oma is overleden en je moet naar haar
begrafenis heb je een goed excuus.
Maar zeggend dat mijn agenda vol is,
terwijl ik hen ruim van tevoren heb uitgenodigd… Dan heb je meer dan genoeg
tijd om je agenda schoon te vegen.”

Edith’s musical gaat
verder:

Hoe vond je het om in de
schijnwerpers te staan?
“Het was ontzettend leuk om in de
schijnwerpers te staan. Ook vooraf in de
media was er veel aandacht voor de musical. Ik wil regisseuse worden dus dit
is zeker goed voor mijn CV! Misschien
zal ik in de toekomst weer eens zoiets
doen.”

‘Een brief aan de NAM’ beschikbaar
voor basisscholen en film als ‘vermaak’
Wat begon als een uitlaatklep voor
Edith’s zorgen over de aardbevingen,
‘eindigt’ in een beweging om aardbevingen onder kinderen en politici bespreekbaar te maken. Het musicalproject reikt
dus veel verder dan alleen het succes
van de voorstellingen op 24 en 25 mei.

Vlak voor premiere
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Welke gerechtelijke procedures heeft de GBB uitstaan?
De GBB zet zich op allerlei fronten in voor de bewoners van Groningen. Zo nemen
we wekelijks deel aan overleggen om te adviseren over beleid. Ook voeren we
regelmatig acties, bijvoorbeeld door te demonstreren. We worden daarbij gedreven
door ons gevoel voor rechtvaardigheid. We vinden dat we onrechtmatig behandeld
worden in Groningen en willen er dan ook alles aan doen om dit tegen te gaan. We
strijden voor recht. En dat doen we ook via gerechtelijke procedures. In dit artikel
beschrijven we de stand van zaken van de uitstaande juridische acties.
Strafzaak tegen NAM
Achtergrond:
Op 11 september 2015 doet de GBB, via
advocaat Spong, aangifte tegen de NAM
voor het opzettelijk vernielen van gebouwen,
met het risico dat een ander in levensgevaar
wordt gebracht. Het is dus een kwestie van
mensenrechten. Desondanks besluit het
OM de NAM niet strafrechtelijk te vervolgen.
Nadat we een procedure zijn gestart bij het
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden besluit
deze op 20 april 2017 dat het OM de NAM
wel moet vervolgen!
Stand van zaken, OM besluit in augustus:
In de maanden mei t/m juli 2018 zijn 14
getuigen verhoord door de Rechter-commissaris van de Rechtbank in Assen. Zij zijn
allen zwaar gedupeerd door de gaswinning.
In november 2018 laat het OM weten dat
het onderzoek naar NAM ‘in volle gang’
is. Na de aardbeving van Westerwijtwerd
liet het OM weten aan advocaat Spong dat
halverwege augustus 2019 besloten wordt
of zij al dan niet tot vervolging van de NAM
overgaan.
In beroep tegen gaswinningsbesluit
2018-2019
Achtergrond:
Op 30 januari 2018 diende de GBB, samen
met Milieudefensie, ons beroepschrift in
tegen het winningsbesluit 2018-2019 van
minister Eric Wiebes. Belangrijkste redenen
zijn dat de leveringszekerheid voorrang heeft
op de veiligheid van Groningers en dat er
geen tijdspad voor de afbouw van gaswinning is. Daarom eisen wij dat de gaswinning
uit het Groningenveld versneld teruggaat
naar 0 m3, en anders voorlopig vastgezet
wordt op 12 miljard m3 per jaar.
Stand van zaken, uitspraak volgt in juli:
Op 17 en 18 april 2019 hield de Raad
van State (RvS), de hoogste bestuursrechter van ons land, een hoorzitting om de
beroepschriften te behandelen. In totaal
maakten 26 partijen, waaronder de provincie, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties, bezwaar tegen
het winningsbesluit. Naar verwachting doet
de RvS in de eerste week van juli 2019 een
uitspraak.

Wob-verzoek inzake HRA-model
Achtergrond:
Op 8 november 2018 verzocht de GBB, met
een beroep op de Wet Openbaarheid van
Bestuur, om alle informatie die betrekking
heeft op de zogenoemde HRA-methodiek van
de NAM openbaar te maken. Het verzoek
was gericht aan de minister van EZK en aan
de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).
De reden was dat er bij menigeen, inclusief
de GBB, ernstige twijfels waren ontstaan
over de toepassing van de HRA-methodiek.
In de praktijk was echter al aangetoond dat
sommige huizen die veilig werden verklaard
door deze methode, in werkelijkheid onveilig waren. En soms werd een huis veilig
verklaard terwijl precies hetzelfde buurhuis
volgens HRA onveilig was. Door deze twijfels
en vanwege de centrale rol die de HRA-methodiek heeft in de versterkingsoperatie, wil de
GBB over alle mogelijke informatie beschikken, zodat de methodiek beter kan worden
beoordeeld.
Stand van zaken, GBB is naar
de rechter gestapt:
EZK en NCG hadden omstreeks 31 januari
2019 moeten reageren. Nu, vier maanden
later, hebben we nog steeds niets vernomen. De informatie had een rol kunnen
spelen tijdens de zitting van de Raad van
State. De minister motiveert in het gaswinningsbesluit dat er voldoende maatregelen
worden genomen tegen de onveiligheid als
gevolg van de gaswinning en wijst daarvoor
naar de versterkingsplannen, maar die zijn
gebaseerd op de HRA-methode. Nadat we
EZK en NCG in maart in gebreke hadden
gesteld, vernamen we weer helemaal niets.
Dus op 15 mei is de GBB naar de rechter
gestapt. We hebben de rechter gevraagd
een termijn te stellen en een dwangsom
op te leggen als zij daar niet aan voldoen.
Wordt vervolgd.

er is nu een wettelijk bewijsvermoeden
Groningen. En zoals de TCMG die toepast,
zouden heel wat oude, door de NAM afgewezen schades, nu wel worden vergoed.
En dat is erg zuur voor mensen waarvan
schades zijn afgewezen of zelfs niet eens
behandeld. De GBB ziet een opening in
de wet voor een tweetal categorieën: Veel
bewoners van het zogenaamde buitengebied kregen na het onderzoek van Arcadis
in 2015 en Witteveen+Bos in 2016 te
horen dat de kans op schade in dat gebied
te verwaarlozen was en werd er niet meer
serieus gekeken naar de aard van de
gemelde schade. De schade-experts van
de NAM kregen van hun opdrachtgever de
boodschap mee: alleen schade boven het
maaiveld in kaart brengen. Funderingsschade of verzakking kunnen niet door de
bevingen ontstaan. Had iemand een dergelijke schade dan werd dat categorisch niet
vergoed; er werd zelfs niet naar gekeken,
laat staan deskundig beoordeeld.
Het zijn twee veel voorkomende situaties
van toen, waarbij de schade-experts van de
NAM of het CVW de schades niet opnamen. Kun je dan zeggen dat de NAM deze
schades in behandeling heeft gehad? De
GBB vindt van niet. Geen schade opnemen betekent ‘weigeren in behandeling
te nemen’, en dat is juist het tegendeel
van behandelen. En in feite is er ook geen

schade die ‘niet vergoed’ is, er is immers
niet vastgesteld welke schade er precies
aan de orde was. De schade is nooit opgenomen. Verder staat er in artikel 14.2 van
het besluit mijnbouwschade Groningen:
“De Commissie kan afwijken van het eerste lid (14.1) ten einde onbillijkheden van
overwegende aard te voorkomen.” De GBB
vindt dat dit hier aan de orde is: onbillijkheden (onrechtvaardigheid) van overwegende
aard. Om deze reden wil de GBB binnenkort proefprocessen starten om deze onbillijkheden op tafel te krijgen en om de niet
opgenomen schades alsnog in te kunnen
brengen bij de TCMG. Als de schade door
de TCMG wordt afgewezen omdat “… die
reeds eerder is beoordeeld en afgewezen”
(art. 14.1), dan gaan we samen in bezwaar
en beroep met de schademelders. Dat betekent waarschijnlijk dat de Raad van State
uiteindelijk een uitspraak moet doen.
Stand van zaken:
Op dit moment denkt de TCMG na of zij
medewerking wil verlenen. In de volgende
fase gaan wij op zoek naar gedupeerden
die hun oude, niet beoordeelde schade(s)
opnieuw willen indienen bij de TCMG. Het
gaat dan om schades in het oude “Buitengebied” en schades aan de fundering die
eerder door NAM of CVW zijn afgewezen
zonder dat er een opname en beoordeling
plaatsvond.

Mogelijke stappen naar de
bestuursrechter i.v.m. ‘oude schades’
Achtergrond:
De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade
Groningen (TCMG) mag geen zogenaamde
‘oude schades’ (schades die door de NAM
of CVW zijn beoordeeld en wel of niet zijn
vergoed) in behandeling nemen. Maar

Versterking met bescherming van de natuur leidt niet tot vertraging
In het proces van versterking zullen veel
panden grondig worden aangepakt. Wat
gaat dat betekenen voor de natuur ter
plaatse? De mussen die tjilpen in de tuin
en soms onder dakpannen huizen, de
gierzwaluwen of vleermuizen die op zomeravonden om het huis zwieren, of de hommels die in de tuin of onder het dak een
nestje hebben? Op de hommel na zijn dat
allen wettelijk beschermde diersoorten die
de mens met rust moet laten. Als bewoner
merkt men vaak niets van de veilige plek
die de dieren in onze woningen vinden.

Omdat die rust door de versterkingen zeker
zal worden verstoord werd een programma
ontwikkeld om de tijdelijke verstoring
te herstellen en veilige verblijfplaatsen
voor de bedreigde diersoorten te
creëren. Daarbij is ook regelmatig advies
gevraagd van regionale deskundigen in de
natuurbescherming.
Na een wat onhandige start ligt er nu
een gedegen programma, waarin grondig
onderzoek naar bedreigde diersoorten
nu op gang is gekomen. Op grond van

de aanwezigheid van verblijfplaatsen van
bedreigde diersoorten worden maatregelen
genomen om na de versterking een veilige
behuizing voor de dieren te bieden. Dat
kunnen nestkasten zijn of hernieuwde
toegang door spleten in spouwmuren en vele
andere mogelijkheden. Belangrijk daarbij is
dat het nieuwe verblijf ook aantrekkelijk is
voor de beoogde diersoort; anders komen
ze niet terug. Wanneer u met versterking
te maken krijgt, wordt u door een ecoloog
benaderd die de huidige situatie in en rond
uw huis onderzoekt. Daarna wordt grondig

gekeken wat de beste oplossing is en hoe
na de versterking het succes van terugkeer
van de dieren is te meten. Voor de tijdelijke
verstoring ten gevolge van de versterking
heeft de uitvoerende instantie inmiddels een
ontheffing van de natuurbeschermingswet
gekregen. Daar waar al is of wordt versterkt,
zijn de ecologische maatregelen afgestemd
met de wensen van de bewoners en is
gestreefd naar esthetisch verantwoorde
oplossingen. En het is natuurlijk niet de
bedoeling dat deze maatregelen de zaken
vertragen.
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Riool schade aardbeving?

Aardbevingsschade aan uw afvoerleiding? RRS verhelpt vakkundig rioolproblemen
De aanhoudende gaswinning in het Groningerveld veroorzaakt de afgelopen jaren
steeds meer aardbevingen in Groningen. Zichtbare scheuren en onbewoonbaar
verklaarde huizen tot gevolg. De schade in de grond aan rioleringen is daarentegen niet direct zichtbaar en verdient meer aandacht. De rioolproblemen die daar
ontstaan worden vaak door aanhoudende stank- of wateroverlast pas duidelijk.
Riool Reinigings Service RRS is gespecialiseerd in het verhelpen van rioolproblemen en biedt u een passende oplossing.
Niet alleen huizen of gebouwen ondervinden
hierdoor grote schade. Ook zaken onder het
maisveld zoals rioleringen en funderingen
hebben hieronder te lijden. Schade die niet
direct zichtbaar is, maar waarvan vast staat

dat zij problemen veroorzaakt. Zeker in het
gebied rondom Loppersum is het daarom
belangrijk dat afvoerleidingen goed geïnspecteerd worden op mogelijke schade als
gevolg van een aardbeving.

Een veel voorkomend probleem door
aardbevingsschade is het ontstaan van
scheuren in uw afvoerleidingen.
Voornamelijk oudere woningen met
gresbuizen zijn hier extra gevoelig voor.
Ook het verzakken van een
afschotleiding kan nare gevolgen hebben.
Stank- of wateroverlast?
Riool Reinigings Service RRS
inspecteert uw riool vakkundig
Riool Reinigings Service RRS is dé specialist voor het inspecteren van uw afvoerlei-

dingen. Scheuren en verzakkingen kunnen
door Riool Reinigings Service Groningen
door middel van een rook- of camera inspectie waargenomen worden. Inspecties
worden uitgewerkt in een rapport en digitaal aangeleverd aan de klant. Hierdoor
weet u snel waar u aan toe bent en wat de
vervolgstappen zijn. Daarnaast kunt u met
het rapport de geconstateerde schade
aantonen bij de verzekering.
De oplossing binnen handbereik
Na het constateren van de gebreken
kunnen deze meestal direct verholpen
worden. In sommige gevallen wordt
hiervoor onze dochteronderneming HRT
ingeschakeld. Holland Riooltechniek is
gespecialiseerd in de aanleg, renovatie en
herstel van afvoerleidingen en zorgt voor
constructieve oplossingen.
Wilt u meer informatie?
Heeft u vragen over aardbevingsschade
aan uw riolering, schade aan uw afvoerleiding of interesse in onze diensten?
Neem contact op met Riool Reinigings
Service vestiging Zuidbroek voor een advies op maat.
Meer weten? Bel 0598 - 69 65 30

Geen stress. Bel RRS!  0598 - 69 65 30
ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

Niet eens met TCMG rapport?
Vergnes Expertise helpt u graag.
Sinds maart 2018 worden alle
schademeldingen ingediend bij de
Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade
Groningen (TCMG). Schademelders
ontvangen een adviesrapport met het
oordeel: wel of geen aardbevingsschade.
Veel schademelders zijn het niet eens met
dit rapport. Schademelders vinden dat
hun schade onterecht niet wordt erkend
als aardbevingsschade of zijn het niet
eens met het erkende schadebedrag. Wat
kunt u in zo’n geval doen? U heeft na het
ontvangen van het rapport twee weken de
tijd om een zienswijze in te dienen bij de
TCMG. Deze zienswijze is een inhoudelijke
reactie op het TCMG rapport en bevat
technische en juridische argumenten.
Zienswijze?
Een zienswijze kan meerdere vormen
hebben. U kunt zelf een inhoudelijke
reactie op bouwkundig gebied opstellen.
Een andere mogelijkheid is het laten
uitvoeren van een contra-expertise. Het
contra-expertiserapport kan dan, met
een (herstelkosten)calculatie, ingediend
worden als zienswijze.
Wel of niet zinvol?
Veel schademelders vinden het lastig
om het TCMG rapport inhoudelijk te
beoordelen en/of om een zienswijze op
te stellen. Bij Vergnes Expertise snappen
we dat niet iedereen bouwkundig is
onderlegd. Daarom bieden we aan om uw

TCMG rapport vrijblijvend door te nemen.
U hoort van ons of een contra-expertise in
onze ogen zin zou kunnen hebben. Als we
het eens zijn met het TCMG rapport of als
we denken dat een contra-expertise weinig
zinvol is, zeggen we dit ook. Wel zo eerlijk.
Als we denken dat een contra-expertise in
uw geval wel handig kan zijn, hoort u ook
meteen wat dit zou kosten. Zo kunt u een
weloverwogen besluit nemen.
Vergoeding contra-expertise?
Helaas zegt TCMG niet op voorhand of zij
kosten voor uw contra-expertise vergoedt.
Er is bij TCMG wel een voorziening voor adviseringskosten (zoals contra-expertise). In
het algemeen hanteert TCMG het beleid dat
advieskosten worden vergoed als u (deels)
in het gelijk wordt gesteld.
We snappen dat de afweging lastig kan zijn.
Vergnes Expertise staat in elk geval voor u
klaar. U kunt altijd contact opnemen voor
meer informatie of persoonlijk advies. U
kunt ons bereiken via 0594 767 004 of via
info@vergnes-expertise.nl

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

"Den Haag moet
nu leveren"
In april publiceerde de Onafhankelijke Raadsman Gaswinning (Leendert Klaassen) zijn
jaarrapportage over 2018. Klaassen maakt
zich zorgen over de grote onduidelijkheid rond
schadeafhandeling en versterking: "Er moet
een einde komen aan de gas-chaos. Schadeafhandeling en versterking van huizen in Groningen hebben het afgelopen jaar grotendeels
stilgelegen. Dit heeft een grote impact op
de Groningers. Als Onafhankelijk Raadsman
Gaswinning wil ik aandacht vragen voor deze
on-Nederlandse situatie." De forse beving in
Westerwijtwerd heeft nogmaals bevestigd dat
er nu geleverd moet worden.
Schadeafhandeling
Twee jaar geleden werd bekend dat het Rijk
de schadeafhandeling over ging nemen.
De afhandeling van nieuwe schademeldingen werd daarom opgeschort. Het duurde
vervolgens maar liefst een jaar voordat er
een nieuw instituut was in maart 2018, de
TCMG. Klaassen: "De TCMG kwam in 2018
erg langzaam op gang. De laatste maanden
gaat het gelukkig beter, al wacht bijna de helft
van de 22.000 schademelders nog steeds
op een eerste afspraak. Voor de betrokkenen
is het wrang dat de overheid niet in staat
is gebleken de schadeafhandeling snel en
soepel over te nemen." Tegelijkertijd moeten
nog zo'n 650 oude dossiers van NAM worden
afgewikkeld via de Arbiter Bodembeweging.
Klaassen: "Dat gaat niet altijd goed. Ik zie
situaties waarin nog anderhalf jaar met NAM
moet worden gesoebat over de uitspraak van

de Arbiter. Ik vind dat NAM beter haar best
moet doen om de uitspraken van de Arbiter
vlot en adequaat op te volgen."
Pauzeren versterking
De versterking ligt nu ook alweer een jaar grotendeels stil. "2018 was een jaar van grote
onzekerheid", aldus Klaassen. "Mensen die
al in een versterkingstraject zaten kregen opeens te horen dat het mogelijk niet meer door
zou gaan. Dat heeft veel leed veroorzaakt."
De gemeenten hebben versterkingsplannen
gemaakt en de nieuwe versterkingsaanpak is
inmiddels gestart, maar die moet nog loskomen. Klaassen: "Maar weinig mensen weten
momenteel wat er concreet met zijn of haar
huis gaat gebeuren en wanneer. Dat vreet
aan mensen. Er moet dan ook snel duidelijkheid komen voor de individuele bewoners."
Vertrouwen
Het lange wachten doet het vertrouwen van
Groningers geen goed. Klaassen: "Het wantrouwen is inmiddels wijdverbreid, en ik geef
de mensen geen ongelijk. Er moet daarom
snel een einde komen aan de gas-chaos. Groningen heeft jarenlang gas geleverd aan Den
Haag, het is nu tijd dat Den Haag teruglevert
aan Groningen."

De Onafhankelijke Raadsman is ingesteld om klachten van inwoners over
schadeafhandeling en versterking door
gaswinning kosteloos te behandelen.
Hij opereert geheel onafhankelijk en
probeert vooral via een bemiddelende
rol klachten te laten oplossen.
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Op dinsdag 12 maart van 9.00 uur - 11.00 uur inloopspreekuur
in het gemeentehuis van Appingedam (Wilhelminaweg 14 Appingedam)

Geheel onafhankelijk en kosteloos

Loopt u vast in het proces van schadeafhandeling of bouwkundig versterken
als gevolg van de gaswinning in Groningen?
Het Meldpunt Onafhankelijke Raadsman is er voor u!
Postbus 19

Telefoon

E-mail

Website

9919 ZG Loppersum

088 - 223 44 55

info@onafhankelijkeraadsman.nl

www.onafhankelijkeraadsman.nl

Zelf energie opwekken?

Kies nu voor zonnepanelen
Wat levert het op?

Maximaal opwekken

Dat is afhankelijk van je verbruik op dit moment en het aantal zonnepanelen dat je aanschaft. Bij
Groningen woont SLIM kan wel tot 500 euro besparen! Tijdens een adviesgesprek kijkt de adviseur

- Op basis van een gezinswoning

met jou naar je stroomverbruik en dak. Hij rekent voor je uit hoeveel zonnepanelen het beste bij jouw

- Met een Energiebespaarlening

situatie passen en wat je daarmee gaat verdienen. Je verdient zonnepanelen in ongeveer 7 jaar terug!

Verdien je zonnepanelen snel terug!

Btw teruggave van je zonnepanelen

+ Zonnepanelen

€ 4.590,00

+ Spouwmuurisolatie

€ 1.800,00

Subtotaal

€ 6.390,00

3000 WP op basis van 10 panelen

Je kunt de btw over de aangeschafte panelen terugkrijgen, doe dit ook! Dit kan je veel geld besparen.
Wel moet je btw afdragen over de stroom die je teruglevert. Gelukkig bestaat er hiervoor een
vrijstellingsregeling. Onze adviseur kan je hier alles over vertellen en kan ook de teruggave voor je
doen zodat jij direct kunt genieten van je zonnepanelen. Vraag je de btw liever zelf terug?
Dat kan natuurlijk ook!

Btw-teruggave

Hoe kies ik zonnepanelen?

- € 796,61

€ 5.593,39

Kiezen begint met jouw dak. Heb je een plat of schuin dak? En heb je altijd zon, of zijn er periodes met
schaduw op je dak? Voor al deze situaties zijn er zonnepanelen. Samen met de adviseur bespreek je
jouw wensen en zorgen we samen dat je de beste keuze maakt.

 Leenbedrag

€ 6.390,00

Rente van 0,9%

Totale kosten incl. lening € 6.684,00
Looptijd van 120 maanden

Afspraak maken met een adviseur van Groningen woont SLIM?
Dat kan! Wil je direct, vrijblijvend advies over welke maatregelen geschikt zijn voor jouw huis? Maak dan

 Bruto maandlasten

een afspraak via 050 205 04 35 of ga naar onze website voor online advies:

Verwachte besparing per maand

groningenwoontslim.nl/direct-advies. We maken graag kennis met je!

€ 63,40

Kijk of zonnepanelen geschikt zijn voor jouw huis, krijg online advies via:
www.groningenwoontslim.nl/direct-advies
1

Ontdek direct wat kan

€ 48,75

Na aftrek subsidie

2 Kies wat je wilt

3 Samen maken we het compleet
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Heeft u mijnbouwschade?
Laat u bijstaan!
EXPERTISE BV

Wat kunnen wij voor u betekenen?
•
•
•
•
•
•
•

Een contra-expertiserapport opstellen
Een aansprakelijkheidsrapport opstellen
Advies en begeleiding bij bouwkundig versterken
Deskundige beoordeling van herstelwijze
Een complete nulmeting na schadeherstel
Begeleiding door het gehele schadeproces
Herbouwtaxatie en architectuur

Kenmerken van ons bureau
•
•
•
•
•
•

Opkomen voor belangen van gedupeerden
Vakkundige schadeopname
Onafhankelijk
Objectieve bouwkundige ingenieurs
Ruime ervaring met mijnbouwschades
Ook ruime ervaring met schades door brand,
water, storm enz.

Wij zijn het enige regionale expertisebureau dat echt opkomt voor de
belangen van de gedupeerden die getroffen zijn door mijnbouwschade.
Vergnes Expertise heeft jarenlange ervaring in de schadeexpertisebranche, waaronder ook in mijnbouwschades. De insteek van
ons bureau is dat de schade volledig en duurzaam wordt hersteld op
kosten van de veroorzaker.

T. 0594-767004
info@vergnes-expertise.nl
www.vergnes-expertise.nl

Aangesloten bij
de kamer van

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies en vragen over uw schade.

