GBB Nieuwsbrief 84 - april 2020 Bekijk deze email in uw browser

Vo o r w o o r d v a n d e v o o r z i t t e r
Beste leden,
Gelukkig hebben we in Groningen nog niet al te veel coronapatiënten. Wel is ons dagelijks leven
net zo ingrijpend gewijzigd als in de rest van Nederland. We zien een zeer actief kabinet dat elke
dag bezig is met het bestrijden van deze crisis. Economische slachtoffers worden geholpen en
met een snelheid die bewonderenswaardig is. Onder het motto ‘Nood breekt wet’ worden
miljarden aan compensatiegelden uitgedeeld.
Een goede zaak. Het is de enige manier om een crisis adequaat te bestrijden. Respect voor dit
kabinet!
Maar …. hebben jullie dat nu ook, die mengeling van verbazing en verbittering? Waarom is nu
plots alles vanzelfsprekend waar Groningers – slachtoffers van de gaswinning – jarenlang om
vroegen, om moesten vechten, maar niet kregen?
Natuurlijk, de coronacrisis is in de breedte en qua gevolgen ernstiger dan de slow motion ramp in
Groningen. Daar staat echter tegenover dat de crisis in Groningen de gedupeerden is aangedaan,
dat de NAM en het Rijk verantwoordelijk en aansprakelijk waren en zijn, kortom, dat een snel en
ruimhartig ingrijpen van het Rijk bijkans nog vanzelfsprekender was en is als bij de coronacrisis.
Maar waarom is het Rijk dan zo terughoudend in Groningen?
Misschien – zo schemert het mij – komt dat nou juist door die verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van het Rijk zelf voor de problemen rond de gaswinning. Bij aansprakelijkheid moet je toch
precies uitrekenen hoe groot die is? Te meer omdat je de kosten moet verdelen tussen NAM en
Rijk. Bovendien, hoe meer je betaalt, hoe groter toch de aansprakelijkheid – lees schuld – van het
Rijk lijkt te zijn? Groningen lijkt het slachtoffer te zijn van een boekhoudersmentaliteit.
Mijn conclusie is dat als de aardbevingen een natuurlijke oorzaak hadden gehad, de Groningers
al lang dubbel en dwars waren geholpen en gecompenseerd!

Jelle van der Knoop
voorzitter Groninger Bodem Beweging
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Ve r s t e r k i n g
Versterking NCG
De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is de uitvoeringsorganisatie voor het versterkingsprogramma. De scope is 26.272 adressen (let op: een adres is niet hetzelfde als een pand).
Dat zijn alle adressen die in beeld zijn in voor de versterkingsoperatie. De bijbehorende panden
doorlopen fasen: eerst worden ze opgenomen (vroeger heette dat: geïnspecteerd), daarna
beoordeeld, daarna wordt er een uitvoeringsproject van gemaakt, en daarna is het klaar, en is het
pand versterkt. Op dit moment zijn er in totaal 1.025 panden versterkt.

De stand van zaken is als volgt per 31 maart 2020:

Appingedam
Delfzijl
Groningen
Het Hogeland
Loppersum
MiddenGroningen
Oldambt
Totaal

2046
1691
1046
987
1773

Project
vastgesteld
552
210
439
70
558

Uitvoering
voltooid
125
167
324
39
354

1380

575

110

16

43
15730

2
8120

1
1940

1
1025

Totale scope

Opname

Beoordeling

5028
5487
4942
2348
4857

3658
3684
1956
1969
3040

3126
484
26272

Bron, NCG.
Zie voor het actuele dashboard: https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/over-ons/cijfers

Gemeentelijke plannen voor 2020
De zeven gemeenten (Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Loppersum,
Midden-Groningen en Oldambt) hebben in het eerste kwartaal hun eigen Plan van Aanpak 2020
opgesteld. De gemeenten zijn de opdrachtgevers van de NCG.
Deze gemeentelijke plannen zijn/worden dezer dagen behandeld in de gemeenteraden.
De NCG hanteert als hoofdindeling in het dashboard het risicoprofiel volgens het HRA-model,
dus: verhoogd risico, licht verhoogd risico en normaal risico van de panden. Dat is opvallend.
Het HRA-model is van de NAM. De NCG baseert zich dus op de NAM. Inmiddels is het echter
algemeen bekend dat het HRA-model niets kan zeggen over de veiligheid van een individueel
pand. Dat kan alleen vastgesteld worden met een inspectie of opname ter plaatse. De officiële
lezing is dat de indeling naar risico nodig is voor de prioriteitstelling.
In de gemeentelijke plannen wordt wel steeds duidelijker dat de totale versterkingsoperatie een
waar lappendeken van regimes is geworden. Heft in eigen hand, Eigen initiatief, batch 1467,
batch 1588, batch 1581, batch 3260, batch 2018. Al dan niet verhoogd risico, licht verhoogd
risico, normaal risico profiel. De lappendeken groeit nog steeds, nu komt er de Praktijkaanpak bij,
en het project Koploper. Voortdurend zijn er in de loop der tijd regels en systemen gewijzigd,
andere prioriteiten gelegd, andere werkwijzen geïntroduceerd. Voor elk regime gelden andere
regels. De rechtsongelijkheid voor bewoners is inmiddels gigantisch.

Brief Groninger Bodem Beweging
Op 2 april heeft de GBB de gemeenteraden per brief aangespoord kritisch te kijken naar deze
vooral procesmatig en technisch ingestoken plannen van aanpak. Met name naar de positie van
de bewoners! Hoe wordt de bewoner geïnformeerd, welke keuze heeft hij of zij, wanneer hoort de
bewoner het? Daarvoor is een behulpzame checklist meegezonden.
Lees dit artikel, met de brief en checklist:
https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/gbb-uit-haar-zorgen-bij-raadsleden-overgemeentelijke-versterkingsplannen/

Bewoners vragen aandacht voor hun versterking
Ook is op 10 april inwoners van de gemeenten gevraagd per video hun zorgen te delen met de
gemeenteraadsleden. Deze video's zijn door de GBB gebundeld en eveneens aangeboden aan
de zeven gemeenteraden. Zie hier deze video’s:
https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/bewoners-vragen-aandacht-voor-versterking/

Waar zijn de plannen te vinden?
Op de websites van de verschillende gemeenten zijn de plannen niet altijd even gemakkelijk te
vinden. De website van de gemeente Delfzijl is helemaal onoverzichtelijk, kennelijk staat daar het
Plan van aanpak 2020 nog steeds niet.
We hebben de wel beschikbare rechtstreekse links op een rij gezet;
Appingedam: https://www.appingedam.nl/document.php?
m=46&fileid=80221&f=4a2901b235f6a440b5548924e17ccd02&attachment=0
Groningen: https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/7a.-lokaal-plan-van-aanpak-2020.pdf

Het
Hogeland: https://hethogeland.nl/fileadmin/Hogeland_bestanden/Documenten/aardbevingen_en_
herstel/plan-van-aanpak-versterking-het-hogeland.pdf
Loppersum: https://www.loppersum.nl/bestuur-organisatie/agendas-openbarevergaderingen_42887/agenda/gemeenteraad_32762/plan-van-aanpak-versterking-gemeenteloppersum-2020pdf_5004521.pdf
Midden-Groningen: https://www.midden-groningen.nl/data/nieuws-website/lokaal-plan-vanaanpak-versterking-2020-middengroningen/Lokaal%20Plan%20van%20Aanpak%202020%20Midden-Groningen%20def.pdf?
_dc=1586265471684&_dc=1586265471709
Oldambt: https://www.gemeente
oldambt.nl/sites/default/files/Plan%20van%20aanpak%20versterkingsopgave%202020.pdf

Appingedam
Dat de oproep van bewoners om aandacht aan hen te geven niet zonder reden is blijkt onder
meer in Appingedam. Appingedam kent inmiddels een “vergeten hoekje" en een “vergeten blok”.

Het vergeten hoekje
In de wijk Opwierde worden honderden woningen gesloopt en herbouwd, maar blijven de
inwoners van drie straten in het midden (Meester AT Voslaan, Secretaris Holscherlaan en de
Wethouder Huismanlaan) met lege handen achter. Ze zijn het burgercollectief begonnen
#EnWijDan.
Lees verder: https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/het-huilen-staat-je-vaker-naderdan-het-lachen/
Hierin vertelt Cindy Looyé-Sinnema over hun wederwaardigheden
”Wij blijven vechten, iets anders kunnen we niet. Maar vaak staat het huilen je nader dan het
lachen. Zoek ‘machteloosheid’ op in het woordenboek en dan staat er ongetwijfeld een foto naast
van een Groninger in aardbevingsgebied.”
Inmiddels zijn er in Tweede Kamer vragen over gesteld.

Het vergeten blokje
Behalve “het vergeten hoekje” heeft Appingedam ook nog “het vergeten blokje”. Dat gaat om drie
woningen, Statenlaan 1, 3 en 5. Volkomen identiek aan het naastgelegen blokje van drie
woningen, tegelijk gebouwd door dezelfde aannemer in 1965. Het andere blokje gaat plat en
wordt herbouwd, en met dit blokje gebeurt niks.
Onbegrijpelijk. Appingedam.

Loppersum
Ook hier ongelijkheid. Zo is er bijvoorbeeld het verhaal uit Middelstum, van Aniële Sirks.
Twee jaar zit ze al met haar gezin middenin de bouwput die haar wijk is geworden. Aan de
overkant zijn de vernieuwde huurhuizen weer keurig bewoond. Pal naast haar worden nieuwe
huizen met veel lawaai in elkaar getimmerd. Met daaromheen zes blokken van huizen waarvan
het lot nog altijd niet is beslecht. Het blok waarin zij woont bestaat uit een mix van koop- en
huurwoningen. Aniëla Sirks heeft het gevoel overal met de kop tegen de muur te lopen in haar
strijd voor een veilige woning.
Lees verder: https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/leven-in-andermans-bouwput/

Bedrijfsbureau
Zes grote bouwbedrijven (de zogeheten B6) hebben op 5 februari een Bouwakkoord getekend
met het Rijk (BZK) en een Bedrijfsbureau opgericht. Aan deze B6 (de aannemers: BAM, Friso,
Geveke, Kooi, Van Wijnen en Volker Wessels/Rottinghuis) heeft de NCG nu zo’n 1100
versterkingsadviezen overhandigd om uit te laten voeren. Dit is een belangrijk onderdeel van het
versnellingspakket. Het gaat om zo’n 900 panden uit de batch 1581, onder de noemer
Bouwimpuls, en zo’n 200 panden uit de Praktijkaanpak. De eigenaren van de panden hebben de
afgelopen weken een brief gekregen, ondertekend door gemeente en NCG, waarin het
vervolgtraject is aangekondigd. Dat begint met een toelichtend gesprek met de
bewonersbegeleider van de NCG.

Bouwimpuls
De panden uit de batch 1581 met een normaal risico krijgen het aanbod het liggende

versterkingsadvies uit te laten voeren. Daarvoor komt een aannemer van de B6 langs.
De bewoner is vrij al dan niet op dit aanbod in te gaan.

Praktijkaanpak
Hierbij onderzoeken een ervaren aannemer met een constructeur het pand. Er wordt
geïnventariseerd welke maatregelen nodig zijn, en samen met de bewoner wordt vervolgens een
uitvoeringsplan opgesteld. De uitvoering kan direct daarna beginnen.
Bewoners kunnen zich hier niet voor aanmelden. De panden worden geselecteerd op
geschiktheid. Het gaat om bekende gebouwtypen waar al veel ervaring mee is opgedaan. Panden
met (licht) verhoogd risico komen hier niet voor in aanmerking. Die moeten altijd het intensieve
reguliere proces doorlopen van opname – beoordeling – versterkingsplan – uitvoering.
De bewoner is vrij al dan niet mee te doen met de praktijkaanpak.

Opname op verzoek
Op 2 maart heeft de NCG het loket ‘Opname op verzoek’ opengesteld. Dit loket is er voor alle
eigenaren wier huis staat in de zeven gemeenten en waarvan het huis niet is opgenomen in het
versterkingsprogramma van de NCG (de 26.272), terwijl ze wel zorgen hebben over de veiligheid
van hun huis. Zie: https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/actueel/nieuws/2020/03/02/loketopname-op-verzoek-geopend
Tot heden zijn er ruim 400 meldingen binnengekomen, waarvan ruim 250 inderdaad geen deel
uitmaken van de scope van 26.272 en in aanmerking komen. Zij zullen beoordeeld gaan worden.
Er is dit kalenderjaar capaciteit voor 500 beoordelingen via het loket.

Koopinstrument
Woningeigenaren met een huis in de kern van het aardbevingsgebied konden zich onder
bepaalde voorwaarden aanmelden voor het opkopen van hun woning. Aanmelden voor het
Koopinstrument kon van 9 maart tot en met 5 april 2020. Er hebben zich 26 eigenaren gemeld,
waarvan er 4 niet aan de voorwaarden voldeden. Gegeven het budget kunnen de 22 eigenaren
waarschijnlijk allen bediend worden, en is er geen selectie nodig.

Column
#BLIJFTHUIS, MAAR IS DAT WEL VEILIG?

Een vraag waar gelukkig maar weinig Nederlanders zich mee bezig hoeven houden.
Maar de 200.000 Groningers met schade aan hun huis door de gasbevingen doen dat wel.
Laten we beginnen met hoe de Nederlandse regering de handschoen opneemt in deze vreselijke
coronacrisis. Een snel besluit over o.a. afstand bewaren, binnenblijven en er worden binnen een
mum van tijd miljarden vrijgemaakt om ondernemers en burgers te helpen deze crisis te
doorstaan. Dat doen ze daadkrachtig. Het nieuws staat louter in het teken van de coronacrisis,
je zou bijna denken dat er geen ander nieuws meer is…..

Aardbevingen gaan door
Dat nieuws is er wel en het is belangrijk dat ook dit nieuws niet “verdwijnt”. Zo zijn er in maart

alleen al 10 bevingen geweest, en op 17 én 22 maart zelfs 3 bevingen binnen een aantal uur!
#blijfbinnen krijgt dan een heel andere lading.
De overheid grijpt tijdens de coronacrisis snel in om de gezondheid en veiligheid van burgers te
waarborgen. En dat is logisch, immers het virus staat niet stil en slaat genadeloos toe. Maar de
crisis in Groningen gaat ook gewoon door. Het is een sluimerende, mensonwaardige crisis.
Hier is geen snelheid geboden lijkt het wel. Hier is geld en politiek gewin de belangrijkste drijfveer
om niet in te grijpen om de gezondheid en veiligheid van Groningers te waarborgen. In Groningen
worden bepaalde theoretische computermodelletjes losgelaten om aan te tonen of huizen veilig
zijn ja of nee.

Ramp in slow motion
Elke dag lezen we cijfers van het RIVM over ziekenhuisopnames, besmettingen, aantal ICbedden, en helaas sterfgevallen. Over Groningen zijn er ook heel wat cijfers bekend. Wist je
bijvoorbeeld dat het gemiddeld aantal bevingen 107,2 per jaar is over de afgelopen vijf jaar, de
teller nu in totaal op 1433 bevingen staat en dit aantal blijft oplopen? Wist je dat er meer dan
10.000 Groningers gezondheidsproblemen hebben door alle problemen rondom
schadeafhandeling, en dat de onveiligheid van Groningers 10 keer groter mag zijn dan ergens
anders in Nederland? En als klap op de vuurpijl, wist je dat er 70 zorgcentra onveilig zijn.
Alle feiten en cijfers kun je hier vinden. https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/feitenen-cijfers/
Mensen voelen zich niet meer veilig in hun eigen huis, kleinkinderen mogen niet meer bij opa en
oma logeren: “Het is te gevaarlijk bij opa….” Stel je eens voor, dat straks, na een aantal maanden
van social distancing dat dan ook niet kan. Begrijp ons goed, de coronacrisis is verschrikkelijk,
maar de crisis in Groningen is dat al jaren. Het is een ramp in slow motion. Veel Groningers zijn
de stadia van ongeloof en woede al voorbij, na jaren niet gehoord te worden heerst nu uitputting
en uitzichtloosheid.
De overheid heeft bewezen dat men snel kan handelen als het gaat om nationale gezondheid en
veiligheid. Nu is het ook belangrijk om voor de 200.000 Groningers snel te handelen. Want het zal
toch niet zo zijn dat de ene crisis een alibi gaat zijn voor de catastrofe die zich al jaren in
Groningen afspeelt. Kortom het zal toch niet zo zijn dat Groningers straks dubbel worden
getroffen? Blijf veilig allemaal.

Schade
Coronamaatregelen TCMG
De TCMG heeft besloten voorlopig geen opnames uit te voeren. Meldingen van een AOS
(Acuut Onveilige Situatie) worden wel afgehandeld. Ook wordt er onverminderd doorgewerkt aan
de afhandeling van schades waarvoor wel al een opname is uitgevoerd. Het aantal besluiten per
week stijgt dan ook.

Wel opnames in leegstaande panden
Opnames worden wel uitgevoerd in panden die leeg staan, zoals sommige MKB-panden, scholen
en kerken. Deze komen daardoor eerder aan de beurt.

Proef met opnames via telefoon
TCMG neemt soms contact op met bewoners om te kijken of er foto´s kunnen worden gemaakt
via de smartphone of tablet van de bewoner. Een deskundige kijkt op afstand vanachter het
bureau mee, en instrueert de bewoner bij het maken van de foto’s. Voor sommige panden met
een beperkt aantal scheuren en niet al te veel schade blijkt dit goed mogelijk.
Na een voorzichtige proef begin april wil men dit de komende weken verder uitbreiden.

IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen)
De Tweede Kamer heeft op 21 januari de Tijdelijke Wet Groningen (TWG) goedgekeurd, de
Eerste Kamer op 4 februari. Met de TWG wordt het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen)
opgericht. Dat gaat behalve fysieke schade aan panden (wat nu de TCMG afhandelt) ook de
andere vormen van schade uitvoeren:

de waardedalingsregeling
de regeling voor immateriële schade
vermogenschade.
Kwartiermakers zijn momenteel bezig met de inrichting van het IMG, en de definitieve vaststelling
van de regelingen. Bij die vaststelling houden ze ook rekening met de eerder door commissies
uitgebrachte adviezen.
Ook de Groninger Bodem Beweging wordt in staat gesteld haar opvattingen te delen met de
kwartiermakers. Op dit moment wordt gesproken over de inrichting van de waardedalingsregeling
en over de regeling voor immateriële schade. Gelukkig treffen we bij de gesprekspartners een
open houding aan.
Naar verwachting komt het IMG er op 1 juli 2020. De TCMG houdt dan op te bestaan, en gaat
over in het IMG. Door de coronacrisis is met name de inrichting van de ICT en de opbouw van de
organisatie wel een heel stuk lastiger worden; denk bijvoorbeeld ook aan het voeren van
sollicitatiegesprekken.
Als de datum 1 juli 2020 niet gehaald wordt komt het IMG er pas op 1 januari 2021. Het IMG is
namelijk een zbo (een zelfstandig bestuursorgaan van de rijksoverheid). Deze kunnen wettelijk
alleen op 1 januari of 1 juli worden opgericht.

Mijnbouw
Corona bijeffect
Het KNMI meldt dat nu ook lichtere aardbevingen goed kunnen worden gemeten. Dat komt omdat
er door de coronamaatregelen minder verkeer en bedrijvigheid is. Daardoor is er ook minder
“seismisch achtergrondruis”.

Wonen in Groningen veilig? Niet in tijden van corona!
Minister Eric Wiebes meldt op 31 maart in een brief aan de Tweede Kamer goed nieuws: in
Groningen is het veilig ondanks alle aardbevingen! Alle huizen voldoen nu namelijk aan de
veiligheidsnorm. Maar heeft de minister gelijk?
In 2018 moesten er nog minimaal 1478 huizen versterkt worden, in 2019 nog 780, nu geen enkele
meer. Het gaat om huizen die in de categorie ‘verhoogd risico’ vallen. De minister baseert zich op
het HRA-model van de NAM.

Mensen zijn nu meer binnenshuis dan waar de HRA van uitgaat
In het HRA-model wordt onder meer het individuele risico van de inwoners van Groningen
berekend. Daarbij wordt uitgegaan van verschillende typen gebouwen en er worden aannames
gehanteerd over de aanwezigheid van personen in die gebouwen. Maar kloppen die aannames
op dit moment nog wel?
Het model gaat ervan uit dat:
24% van de tijd mensen in scholen zijn
24% van de tijd mensen in kantoorgebouwen zijn
24% van de tijd mensen in sportgebouwen zijn
75% van de tijd mensen binnenshuis zijn
Dat klopt dus niet. Niet in tijden van corona. De scholen zijn leeg, de kantoorgebouwen zijn leeg,
de sportgebouwen zijn leeg. Iedereen moet immers zo veel mogelijk binnenshuis blijven! Er is een
andere werkelijkheid.

De HRA blijft onbetrouwbaar
In het verleden is meermalen gebleken dat de HRA niet betrouwbaar is. De GBB wees daar
steeds op. Het is moeilijk te zeggen wat de invloed van corona precies betekent voor deze
uitkomsten van het HRA. Het computermodel is ondoorzichtig, het is een blackbox. Maar één ding
is volstrekt zeker:
Het is wezenlijk onveiliger binnenshuis in Groningen dan de minister op 31 maart zo
geruststellend aan de Tweede Kamer schrijft.

Zojuist verschenen
TCMG jaarverslag
De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen heeft haar jaarverslag over 2019
gepubliceerd. Zie hier: https://schadedoormijnbouw.nl/nieuws/tcmg-jaarverslag-2019-groeiendestroom-schademeldingen

Documentaire
Natasja Schaafsma heeft een kleine documentaire samengesteld, waarin het verhaal van Helma
Mulder uit Stedum centraal staat. Zie hier: https://www.youtube.com/watch?v=Q8eQf70Ptk&feature=youtu.be

NPG jaarverslag
Het Nationaal Programma Groningen heeft ook haar jaarverslag over 2019 gepubliceerd.
Zie hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarverslagen/2020/04/20/jaarverslag-nationaalprogramma-groningen-2019

NAM jaarverslag
Ook de Nederlandse Aardolie Maatschappij heeft het jaarverslag 2019 openbaar gemaakt.
Zie: https://www.nam.nl/nieuws/2020/nam-jaarrekening-2019.html

Op de agenda
Door de coronacrisis zijn bijna alle geplande activiteiten uitgesteld of afgesteld.

GBB
Twitteraccount GBB nog steeds onbereikbaar
Door een fout heeft Twitter het account van de GBB geblokkeerd. We werken hard aan een
oplossing. Volg ondertussen: @GBBGroningen, het tijdelijke account van GBB.
Korte verklarende lijst (bij deze nieuwsbrief), met de belangrijkste termen. Wie doet wat?
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Stut-en-Steun

Contact GBB

M a i l c o n t a c t h e e f t d e v o o r k e u r.

Het e-mailadres is: contact@groninger-bodem-beweging.nl
Leden kunnen ook telefonisch contact opnemen:
op maandag van 14:00 tot 16:00 uur, en
op dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur
op telefoonnummer 06 2161 5080.
Indien gewenst is het dan ook mogelijk om een afspraak te maken voor een
uitgebreider gesprek op het kantoor van de Groninger Bodem Beweging.
Het kantoor- en postadres is Stationslaan 8, 9919 AB Loppersum.
NB De pers kan bellen naar 06 1726 8247.
NB Voor individuele hulp en ondersteuning rond schade, versterking en regelingen
is er Stut-en-Steun,
Spoorbaan 1, 9901 DD Appingedam, welkom@stutensteun.nl, 050 211 2044.
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