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Online bestellen kan ook, via stiho.nl. Wij  zetten de materialen dan voor je klaar of we bezorgen ze tot 
op de bouwplaats. We zien je graag op de Verlengde Bremenweg 16, de koffi  e staat klaar!”

Welkom op Stiho-
bouwplein Groningen

Stiho-Bouwplein Groningen, voor al je bouwmaterialen, ij zerwaren en gereedschap
Maak kennis met Koos Sterenborg van Stiho-bouwplein Groningen. "Er gaat niets boven Groningen! Ons team bij  Stiho-bouwplein Groningen 
heeft veel ervaring, waardoor je altij d een passend advies krij gt. We bieden een breed landelij k assortiment en hebben daarnaast een assortiment voor 
de lokale markt, zoals aardbevingsschadeproducten. Je kunt bij  ons terecht voor bouwmaterialen, ij zerwaren en gereedschappen. Maar als je kleding 
wilt laten bedrukken, zaagbladen wilt laten slij pen of sleutels wilt laten maken ben je ook aan het goede adres. Ook is even snel een plaatje hout zagen 
of een balk afkorten altij d mogelij k.

"Naast een
breed landelij k 
assortiment, 
hebben we een 
lokaal assortiment 
speciaal voor de 
Groningse markt." 

Wat doe je?
Welke mensen help je?
Op welke wijze help je als SWD-er mensen?
In de functie als algemeen maatschappelijk werk (AMW) bij de SWD doen wij 
het volgende:
• Ondersteunen van burgers die in hun dagelijkse leven problemen ondervin-

den en ze even niet meer in staat zijn om het zelf op te lossen. 
• De problemen kunnen gaan over alle leefgebieden zoals: psychisch 

functioneren,  huisvesting, financieel beheer, sociaal functioneren, zin-
geving, aardbevingsproblematiek etc.

• Enkele voorbeelden:
• Relationele problemen zoals omgang met partner, kinderen, ouders, 

huisgenoten, buren
• Verliesverwerking bij ingrijpende gebeurtenissen zoals overlijden, schei-

ding, ziekte, verlies van werk
• Problemen als gevolg van geweld zoals huiselijk geweld, seksueel ge-

weld, verkrachting, aanranding, incest 
• Problemen op school zoals pesten, onzekerheid over eigen prestaties en 

functioneren
• Problemen met eenzaamheid

• Burgers kunnen bij het AMW ook terecht met vragen over:
• Het eigen functioneren
• Regelingen, uitkeringen, wetgeving, financiën

Maatschappelijk werkers zijn deskundig in de problematische interacties tussen 
client en diens omgeving, waarin diverse factoren een rol spelen.  
Met de maatschappelijk werker kunnen cliënten hun vragen en/of problemen 
bespreken.  Cliënten met problemen waarbij er sprake is van contra indicatie 
(verslavings- en psychiatrisch problematiek), worden i.o. doorverwezen naar 
passende hulpverlening. 

In andere gevallen werken ze samen eraan om de eigen kracht te versterken 
zodat de client weer in staat is om de problemen op te lossen.  Cliënten kunnen 
de problemen ventileren waarbij een oplossing niet bij voor de hand liggen, 
zoals aardbevingsproblematiek in combinatie met andere stress gerelateerde 
klachten. 
 
Voor zeer schrijnende gevallen omtrent aardbevingsproblematiek en waar de 
voorliggende voorzieningen niet of niet voldoende toereikend zijn, bestaat de 
Commissie Bijzondere Situaties. Aanmeldingen hiervoor gaan via de burge-
meester. 

Algemeen maatschappelijk werk is op vrijwillige basis, is onafhanke-
lijk, laagdrempelig, kosteloos en behoeft geen verwijzing. 
Bindra Pitai, Algemeen maatschappelijk werk

Stichting Welzijn 
en Dienstverlening
Stichting Welzijn en Dienstverlening is er voor alle inwoners van 
Delfzijl, Appingedam of Loppersum. Heb je een vraag waar je zelf 
geen antwoord op vindt? Wij kijken samen met jou naar wat er 
nodig is om je vraag te beantwoorden of we zoeken samen een 
oplossing.

Waarvoor kun je bij SWD terecht? Wij kunnen helpen bij vragen op het gebied 
van contacten, eenzaamheid, financiën, vrijwilligers, ouder worden en zelfstan-
dig blijven, mantelzorg en relaties. Daarnaast is er voor de jongeren een jon-
gerencentrum en helpen we dorpen en wijken op het gebied van leefbaarheid. 

Mensen die een nieuw leven moeten opbouwen in ons land omdat ze uit hun 
eigen land moesten vluchten, worden door onze vrijwilligers en medewerkers 
begeleid. Na 1,5 jaar kunnen de meeste van hen zich zelfstandig redden en 
stopt de begeleiding. 

Geld, ook daar heeft iedereen mee te maken. Heb je een probleem op dit 
terrein? Zoek je hulp bij het invullen van formulieren? Wil je bezwaar maken 
tegen een opgelegde sanctie? Bij het Steunpunt Administratie van SWD werkt 
een grote groep vrijwilligers, ondersteund door beroepskrachten, om inwoners 
te helpen. 

Heb je behoefte om verder te praten of wil je weten of we iets voor jou kunnen 
doen? Zoek je zelf een leuke plek als vrijwilliger? We zijn van maandag tot en 
met vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur bereikbaar onder nummer 0596 - 650 
787. Onze dienstverlening is gratis. U kunt ook mailen naar info@s-w-d.nl of 
kijk op onze site www.s-w-d.nl 

www.s-w-d.nl
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Van de redactie

Klopt de papieren  
werkelijkheid wel?
ALS er niets onverwachts gebeurt, gaat de gaswinning eind 2022 naar nul. Ja, ALS……..
NAM, de exploitant van het gasveld, heeft het HRA-model bedacht. Dit model wordt gebruikt om de 
risico’s te bepalen. Hoe betrouwbaar is dit HRA-model eigenlijk? Onze overheid, de opdrachtgever 
en winstnemer van de gaswinning, gelooft in het model. Ondanks alle “Als” in het model, wordt 
Groningen straks veilig verklaard. En dan?

Alle regelgeving is verankerd in wetten. Twee peperdure instituten, TCMG en NCG, waken met 
strakke hand hierover. Alles is dichtgetimmerd. Het is nu veilig. De geldkraan kan dicht. Het 
hoofdstuk Groningen kan worden afgesloten. Dat is de papieren werkelijkheid. Maar klopt die?

Zeker is, dat de bevingen en bodemdaling nog jaren doorgaan. Er zijn aan Groningen jarenlang 
beloftes gedaan; over schadeherstel, versterking, leefbaarheid en perspectief. Laat dit geen loze 
beloftes zijn. Stop met het papieren-regeltjes-circus en ga met mensen aan de slag. De GBB pleit 
voor het nakomen van de beloftes en afspraken. En de GBB pleit er vooral voor om de mensen 
zélf te laten beslissen. De mens moeten centraal staan in een regio waar nu onzekerheid troef is. 
De huizen en de economie in Groningen moeten nu eindelijk eens daadwerkelijk versterkt gaan 
worden. Geef de regio een échte toekomst. Eén van de beloftes was: “Geld speelt geen rol bij de 
beëindiging van de gaswinning”. Laat dat niet alleen gelden voor Shell en Exxon. Doe recht aan de 
mensen.

De papieren wereld van de overheid staat in schril contrast met de werkelijkheid in Groningen. Hoe 
gaan we daar mee om? In deze krant helaas niet het antwoord. Wel verhalen, meningen en feiten. 
Ook een papieren werkelijkheid, dat klopt. Maar hopelijk geeft het inspiratie om actief een stem te 
geven aan een beter Groningen.

Het gaat om mensen
De gaskraan gaat dicht. “Dus”, zo roepen de minis-
ters Wiebes en Ollongren in koor, “wordt het veiliger 
en hoeven we minder huizen te versterken.” Ze gaan 
er daarbij gemakshalve van uit dat de modellen 
kloppen en de bevingen stoppen, maar dat lijkt er 
vooralsnog niet op.

En als je minder hoeft te versterken, heb je des te 
eerder versterkt wat écht nodig is. Het is een win-
win beleid maar wel met beide ‘wins’ voor de minis-
ter: én je bent eerder van het gezeur af - doel bereikt 
- én je kunt veel geld in de zak houden. Voor de 
getroffen bewoners in Groningen is het een lose-lose 
beleid: én we missen in de regio de financiële in-
jectie waar iedereen op had gerekend én we krijgen 

spanningen in dorpen en wijken doordat een deel van de bewoners een nieuw huis krijgt 
en anderen te horen krijgen: ‘Bedankt voor het wachten maar het hoeft niet meer’. Die on-
gelijke behandeling wordt nog eens onderstreept doordat een zeer groot deel van de reeds 
geplande versterking of sloop niet meer nodig zou zijn als we de nieuwste veiligheids- 
toets zouden toepassen.

Extra zuur is natuurlijk dat dit stop-maar-beleid het gevolg is van zeven jaar vertraging van 
de versterkingsoperatie. Hadden NAM en Rijk hun werk goed gedaan, dan had nu elk huis 
een versterkingsadvies gehad en wist iedereen waar hij aan toe was. Minister Wiebes had 
in april 2018 een vooruitziende blik toen hij de versterking on hold zette. Zelden heeft niets 
doen zoveel geld voor de schatkist opgeleverd.

Een beleid dat gebaseerd is op modellen, normen, classificaties en typologieën negeert de 
mens. De ministers zijn kennelijk blind voor de onzekerheid waarin veel bewoners al jaren 
leven door vertraging en een steeds veranderende aanpak.

Ze begrijpen niet dat het niet om de huizen gaat maar om de mensen die erin wonen.

Jelle van der Knoop
Voorzitter Groninger Bodem Beweging

De volgende krant verschijnt: oktober 2020

#FakkelvoorGroningen
Geef ’m door!
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Stedumermaar 10, 9735 AC Groningen  |  T 050 313 64 16

E info@benkadvocaten.nl  |  E www.benk.nl

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.

Vragen over aardbevingsschade?

Wij kunnen u van dienst zijn!

mr. Corina Bouwman

050-544 53 84

mr. Arnold Gras 

050-544 53 86

WIJ ZIJN WEER OPEN!

Kom gezellig langs 
voor een drankje 
op ons terras

www.hotelspoorzichtspa.nl/hotel/arrangementen

NIEUW!  LUXE LONG STAY APPARTEMENTEN
Hotel Spoorzicht & SPA is uitgebreid met 7 luxe long stay appartementen. De 
royale en sfeervolle appartementen zijn gevestigd in het statige oude Raadhuis en 
zijn van alle gemakken voorzien. Perfect voor een vakantie met het je gezin. Ook 
zijn de appartementen voor zakelijke doeleinden te huur.

Kom vakantie vieren in
ons hotel of in één van
onze luxe appartementen!

€129,00

BIER & BURGER ARRANGEMENT

KOSTELOOS OMBOEKEN

MINI-VAKANTIE MET JE GEZIN

• 1x overnachting in twin deluxe 
of superior kamer

• 1x uitgebreid ontbijtbu� et
• Huisgemaakte burger met frites en salade
• Affligem Dubbel
• Inclusief gebruik van zwembad, jacuzzi en 

wellnesstuin met ligbedden
• Voor 2 personen

• 3x overnachting
• Verblijf in 4 persoons luxe appartement
• Ontvangst met fl es prosecco en 

Groninger worst
• Ontbijtmand voor de deur op de 1e ochtend
• Inclusief gebruik van zwembad, jacuzzi en 

wellnesstuin met ligbedden
• Voor 4 personen

€597,00
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…waar is onze trots?
wij kunnen dit veel beter

heft in eigen hand…

Machteloos en verbijsterd achter- 
blijven na arbitrage
Met de installering van de TCMG vielen dezelfde schades opeens onder twee ver-
schillende regimes: oud of nieuw, oftewel: NAM of Overheid, oude regels versus nieu-
we regels. Gedupeerden die al een jarenlange oneerlijke strijd met de NAM achter 
de rug hadden, mochten die strijd voortzetten met diezelfde NAM. Met alle gevolgen 
van dien. Voor velen was arbitrage dan ook het laatste houvast in de hoop en het 
vertrouwen op rechtvaardigheid.

Terwijl momenteel de laatste arbitrageza-
ken gaande zijn, vond op 20 februari jl. 
nog een bijeenkomst van het arbitercafé 
plaats, van en voor gedupeerden. Deze 
keer in aanwezigheid van de Onafhankelijk 

Raadsman, de heer Klaassen.
Al snel werden frustraties, verdriet en 
moedeloosheid van de deelnemers duide-
lijk. Na een jarenlange en oneerlijke strijd 
met NAM en met daar bovenop het teleur-

stellende resultaat van de arbitrage, kan 
lang niet iedereen het opbrengen nieuwe 
procedures te starten. Dat geldt vooral 
(weer) voor degenen die om welke reden 
dan ook niet het vermogen hebben om 
zich te verweren. Daarmee is het beeld 
dat er weinig klachten over de arbitra-
ge zijn in de ogen van de Onafhankelijk 
Raadsman, de politiek, etc., vertekend. 

Tijdens de bijeenkomst kwam onder meer 
naar voren dat NAM zich gaandeweg niet 
ruimhartig maar juist steeds harder is 
gaan opstellen. Ook werden regels tus-
sentijds aangepast en daarmee de wijze 
van beoordeling door de arbiters. Steeds 
vaker wordt slechts gedeeltelijk vergoed. 
Alsof ernstige schade gedeeltelijk kan 
worden hersteld. Getroffen gedupeerden 
voelden zich machteloos en diep teleurge-
steld in de arbitrage, tegen een machtige 
partij die omringd wordt door juristen. 
Sommigen waren na arbitrage een trauma-
tische ervaring “rijker”.

Aan het einde van de bijeenkomst gaf de 
heer Klaassen, zichtbaar onder de indruk, 
aan dat hij op deze avond zaken had 
beluisterd die nieuw waren voor hem. Op 
de oproep van de deelnemers zegde hij 
toe zich binnen de mogelijkheden die hij 
heeft, te blijven inzetten voor de individue-
le hulpvragen. 

De redactie van de GBB-krant blijft het 
proces van arbitrage en de afhandeling 
van “oude schades” nauwlettend volgen. 
We houden je op de hoogte.

Stut-en-Steun 
en Corona- 
maatregelen
Bij Stut-en-Steun hebben de mede-
werkers sinds de ‘ intelligente lock-
down’ vooral vanuit huis gewerkt.

Er zijn sinds de lock-down geen fysieke 
afspraken gemaakt – de spreekuren 
zijn tijdelijk opgeschort. “We merken 
nog geen teruggang in het aantal 
bewoners dat ons benadert”, aldus Ina 
Blink, coördinator van Stut-en-Steun. 
“In sommige gevallen kan het lastig 
zijn dat nu geen fysiek contact mogelijk 
is, maar in de meeste gevallen kunnen 
zaken heel goed telefonisch en per mail 
met de bewoner worden besproken en 
afgehandeld. Bovendien waren er altijd 
al vragen die op deze manier konden 
worden opgelost.”

De TCMG had blijkbaar nog voldoende 
werkvoorraad, want mensen blijven Stut-
en-Steun benaderen met de vraag of ze 
kunnen ondersteunen bij zienswijzen 
(die binnen 14 dagen na ontvangst van 
een adviesrapport moeten worden inge-
diend) en het maken van bezwaar. De 
TCMG heeft vanaf 11 mei de opnames 
op zeer beperkte schaal weer hervat 
(maximaal 1 per deskundige per dag). 
Stut-en-Steun geeft aan weer beschik-
baar te zijn voor ondersteuning bij een 
opname, met inachtneming van de 
richtlijnen van het RIVM.

Ina Blink: “Verder krijgen we nu te ma-
ken met de eerste digitale hoorzittingen 
bij bezwaar. Over het verloop hiervan 
kunnen we op dit moment nog niets 
zeggen. Wanneer het Instituut Mijn-
bouw Groningen (IMG) van start gaat, 
verwachten we wel een toename van 
vragen over de regelingen voor waarde-
daling en immateriële schade”.

Teleurstellend resultaat “Regeling meerkosten herstel oude bevingsschade”

Provincie als doorgeefluik
Bij de start van de TCMG in 2018 lagen 
er nog ongeveer 6.100 oude gevallen uit 
het NAM-tijdperk te wachten op afslui-
ting. Veelal waren (zijn) dit langlopende, 
ingewikkelde dossiers, die ondanks druk 
van minister Wiebes weinig voortgang 
boekten of voor de gedupeerden zeer 
slechte resultaten opleverden. Zij kre-
gen in de zomer van 2018 een aanbod 
van de NAM.

Bij een enquête in 2018 bleek tweederde 
(4.000 ) van de schademelders ontevre-
den over de uiteindelijke afhandeling door 
de NAM. Na veel pressie zegde minister 
Wiebes, maar vooral ook de Commissaris 
van de Koning René Paas toe, zich te willen 
inspannen voor een ruimhartige herzienings-
regeling.

Het woord ‘gevechtsstand’ wilde Paas niet 
gebruiken, wel ‘opgestroopte mouwen’. 
Even was er licht in de duisternis voor de 

langslepende en veelal slopende gevallen. 
Totdat alle voorwaarden om in aanmerking 
te komen bekend werden en die het ergste 
deden vrezen.

Na een half jaar is het eindresultaat: 88 
bewoners vielen binnen de doelgroep, 54 
bewoners hebben geheel of gedeeltelijk hun 
schade alsnog vergoed gekregen. Gemid-
deld €7.000,-.

106 bewoners die zich wel gemeld hadden, 
bleken niet binnen de doelgroep te vallen en 
kregen dus niks.

Een zeer teleurstellend resultaat. De 
Provincie laat weten dat het absoluut niet 
de bedoeling is geweest om op te komen 
voor de oude gevallen. “Wij zijn hierin alleen 
doorgeefluik geweest richting NAM”. 

Tot zover dus het resultaat van de opge-
stroopte mouwen.....

#FakkelvoorGroningen
Geef ’m door!
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NAIT SOEZ’N MOAR DOUN 
De aanpak van de versterking en het 
schadeherstel laat nog steeds veel te 
wensen over, constateert de Nationale 
Ombudsman - en hij niet alleen. Sinds 
2019 zijn de zeven aardbevingsge-
meenten opdrachtgever voor de ver-
sterking en voert de Nationaal Coördi-
nator Groningen (NCG) de versterking 
uit. Maar nog steeds staan inwoners 
niet centraal. Nog steeds gaat de 
versterking en het schadeherstel veel 
te langzaam.

De cijfers van de NCG spreken boekde-
len. In de afgelopen jaren is nog geen 
4% (!) versterkt. De jongste wapenfeiten 
van het eerste kwartaal 2020: 3 wonin-
gen versterkt - 1 in Appingedam en 2 in 
Loppersum.

Plannen van valse hoop?
In totaal komen er volgens het HRA-model 
26.000 panden in aanmerking voor een 
opname en beoordeling. Voor elke woning 
wordt bepaald welke prioriteit een woning 
krijgt en of deze versterkt moet worden. 
Dat gebeurt met behulp van twee van 
bovenaf opgelegde richtlijnen: de HRA (pri-
oritering) en de NPR (wel/niet versterken). 

Voor dit jaar gaat het om 4000 woningen 
voor opname en beoordeling. Daarnaast 
heeft de NCG ruimte voor 500 opnames 
op eigen verzoek. Ook de versterking van 
voorzieningen als onderwijs, agro en zorg 

is in de plannen opgenomen, naast aller-
lei aanpakken die in voorgaande jaren zijn 
opgestart. Er zijn veel instanties bij be-
trokken, waardoor verantwoordelijkheden 
onduidelijk zijn. Het geheel is erg complex 
en ondoorzichtig.
De NCG heeft laten weten, dat zij de op-
dracht voor 2020 kan uitvoeren. Diezelfde 
belofte hoorden we in 2019 - maar die is 
toen bij lange na niet waargemaakt.

Inwoners blijven ondertussen in onzeker-
heid of worden vergeten. Vooraf betrokken 
bij het opstellen van de plannen zijn ze 
niet of nauwelijks. 

Goede raad is duur
In de aanloop naar de raadsvergaderingen 
stuurde de GBB een brief aan alle raads-

leden. Inwoners lieten zich zien en horen: 
per brief, met videoboodschappen. #En-
WijDan doet een dringend beroep op het 
bestuur om hen niet langer te vergeten. 
De gemeenteraad van Groningen nodigt 
zelf de bewoners van Ten Boer, Ten Post 
en Woltersum uit om zich te laten horen. 

De behandeling van de plannen gaat in 

alle gemeenteraden ongeveer volgens 
hetzelfde patroon. Er wordt aandacht 
gevraagd voor vergeten inwoners als 
“EnWijDan” - zonder concreet resultaat. 
Er zijn grote zorgen over de haalbaarheid 

van de planning, over de betrouwbaarheid 
van de NCG en over de aanpassing van 
de NPR. Maar er is weinig durf om echt 
dwars te liggen, want dan komt er nog 
meer vertraging.

Uiteindelijk stemmen alle raden in met de 
versterkingsplannen, in een enkel geval 
met een stemverklaring (Loppersum) of 
met een motie die het niet haalt (Ol-
dambt, Delfzijl) of met de stemmen van 
de oppositie tegen (Midden-Groningen).

In Loppersum blijft Chris Bultje (PvdA) 
in verbijstering achter: “Hoe moeten wij 
onze verantwoordelijkheid nemen om 
hier ja tegen te zeggen terwijl wij én onze 
inwoners met vragen zitten en ook graag 
antwoorden willen - wij krijgen niet eens 

een antwoord - zelfs niet vertrouwelijk - 
hoe moet een inwoner dan weten waar ze 
mee verder moet.” 

De behandeling in Midden-Groningen is 
lang en heftig. De twijfels zijn raadsbreed. 
Niels Joosten (CU): “Waarom trekken we 
de verantwoordelijkheid naar ons toe voor 
wat betreft de communicatie terwijl we er 
nauwelijks invloed op hebben? We zouden 
bondgenoot van onze bewoners moeten 
zijn.” Henk Bos (GL) wijst op de alternatie-
ve aanpak in Steendam en Tjuchem, waar 
bewoners zelf het initiatief pakten. Maar 
wil je dat bereiken, dan moet je schouder 
aan schouder staan. En dat gebeurt uit-
eindelijk niet: de coalitie stemt voor en de 
oppositie tegen het plan van aanpak.

In Oldambt haalt de motie van de VCP en 
SP met kritiek op de NCG het niet.
Anne Marie Smits (GL) verzucht in Het Ho-
geland: “De raad stemt in met het geven 
van valse hoop”.

In Groningen maken de reacties uit de 
oude gemeente Ten Boer indruk, er wordt 
gevraagd om aandacht voor de psychi-
sche schade, om maatwerk. Het voorstel 
van Jimmy Dijk (SP) om per kwartaal als 

gemeente met inwoners én de NCG de 
vinger aan de pols te houden, vindt ge-
hoor bij raad en college.
In Delfzijl is er veel steun voor het plan 
van aanpak. Burgemeester Beukema laat 
weten zich hard te maken voor een gelijke 
behandeling van de gedupeerden. Een 
motie wordt afgeraden omdat die vooruit-
loopt op de onderhandelingen met het rijk 
in juni.

Nait soez’n
Zeven vastgestelde versterkingsplannen, 
de bijna 100% zekerheid dat de NCG ook 
nu weer de planning niet gaat halen en 
een NPR-richtlijn die binnenkort wordt aan-
gepast: inwoners blijven in onzekerheid, 
de ongelijkheid neemt alleen maar toe. 
Ondraaglijk en voor een ‘gewoon mens’ 
niet te begrijpen.

Gemeenten doen er ongetwijfeld alles aan 
om resultaat te boeken voor hun inwoners 
en uiteindelijk gebeurt er ook wel wat. 
Maar het gaat veel te langzaam en het 
gaat langs platgetreden paden van overleg 
en vertrouwen op de blauwe ogen van een 
NCG. Een groepje ‘losse burgers’ krijgt 
meer voor elkaar: sneller en met minder 

Voortgang in versterken
Stadium per 31-03-2020

totaal opname beoordeling in uitvoering versterkt percentage 
versterkt

Appingedam 5.028 3.658 2.046 552 125 2,5%

Delfzijl 5.487 3.684 1.691 210 167 3,0%

Groningen 4.942 1.956 1.046 439 324 6,6%

Hogeland 2.348 1.969 987 70 39 1,7%

Loppersum 4.857 3.040 1.773 558 354 7,3%

Midden-Groningen 3.126 1.380 572 110 16 0,5%

Oldambt 484 43 2 1 1 0,2%

Totaal 26.272 15.730 8.120 1.940 1.026 3,9%

De nieuwe gemeentelijke versterkingsplannen voor 2020 laten zien hoe stroperig het nog steeds gaat.

HRA en NPR
De plannen van aanpak zijn gebaseerd op twee richtlijnen: de HRA en de NPR. De HRA 
(Hazard Risk Assessment) is afkomstig van de NAM en wordt gebruikt voor de priorite-
ring van de te onderzoeken panden: verhoogd (P50), licht verhoogd (P90) en normaal 
risicoprofiel. Het model zegt niets over de veiligheid van een individueel pand. Daarvoor 
is een opname noodzakelijk. De beoordeling of een pand wel of niet veilig is, gebeurt 
op basis van de NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijn - NPR 9998). En omdat deze 
richtlijn periodiek wordt aangepast aan de situatie van dat moment (bijv. een lagere 
gaswinning) zorgt ook die voor problemen. Als je huis eerder wordt geïnspecteerd en 
beoordeeld wordt je huis doorgaans drastischer versterkt dan wanneer je later aan de 
beurt bent. Als je later in de planning zit en de NPR ondertussen verandert, dan loop je 
zelfs het risico dat je (vergelijkbare) pand niet meer in aanmerking komt voor verster-
king. Resultaat: een toenemende ongelijkheid en onrechtvaardigheid. En die rechtson-
gelijkheid is met de lappendeken aan eerdere regimes al enorm: batches, heft in eigen 
hand, eigen initiatief, versnellingsaanpakken als praktijkaanpak en project koploper. 
Voor bewoners niet te begrijpen.
Deze richtlijnen, de NCG die steeds de planning niet haalt en de diffuse verantwoorde-
lijkheid van alle betrokken instanties maken het tot een ramp in slow motion.

Transparant en toegankelijk
Transparant, toegankelijk, ondubbel-
zinnig, feitelijk, zo moet er volgens de 
plannen van aanpak met de inwoners 
gecommuniceerd worden. Heel bijzon-
der dat nergens inwoners vooraf bij het 
opstellen van de plannen zijn betrok-
ken. Hoogstens worden ze voor de 
behandeling van de plannen in de ge-
meenteraden in de gelegenheid gesteld 
te reageren (Ten Boer). Wat resteert is 
zelf een brief schrijven of een video-
boodschap opsturen. 
De raadsbehandelingen zelf zijn een 
verhaal apart. Door de corona was fy-
siek vergaderen niet goed mogelijk. Dat 
ging dus vaak met horten en stoten via 
een videoverbinding. En misschien vaak 
niet helemaal rechtsgeldig: regel is dat 
ieder die stemt zichtbaar in beeld moet 
zijn. Dat was lang niet overal het geval. 
Belangrijker is hoe open gemeenten 
zijn in het beschikbaar stellen van alle 
stukken. Midden-Groningen, Oldambt 
en Appingedam bijvoorbeeld zetten 
alles vooraf (en zonodig achteraf) op 
hun website. In Loppersum dreigt ‘het 
geheim van Loppersum’. Tijdens de 
raadsbehandeling bleek er sprake van 
vooraf gestelde vragen van raadsleden 
en antwoorden van het college die 
‘geheim’ zouden zijn. Na herhaaldelijk 
aandringen konden wij beschikken 
over dat document en constateren dat 
daarin niets ‘geheim’ of ‘vertrouwelijk’ 
kan zijn. Wel dat je je als raadslid of als 
inwoner kunt opwinden over de antwoor-
den. Maar het actief publiceren van alle 
onderliggende stukken op de website 
van de gemeente, blijft voor Loppersum 
een stap te ver.

…zijn dromen bedrog?
ooit ging er niets boven Grunn

nait soez’n, moar doun…
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overbodige kosten. Dat er iets gebeurt in 
Overschild, Steendam, Tjuchem, Krewerd 
is vooral aan de inzet van eigen inwoners 
te danken.
Die inzet verdient vanuit gemeentebestu-
ren veel meer steun.

Met de stroperige aanpak van nu en spel-
regels die steeds weer veranderen, gaan 
we het niet redden. Gemeenten mogen 
opdrachtgever spelen, maar hebben geen 
enkele doorzettingsmacht. Als de NCG de 
afspraken niet nakomt, staat daar geen 
enkele sanctie tegenover. De provincie 
speelt ondertussen met zijn Toukomst. En 
of de Tweede Kamer zich nu wel of niet 
roert, de verantwoordelijke bewindslieden 
lijken vooral af te wachten waar het schip 
strandt. Daadkracht blijft uit en wetgeving 
en parlementair onderzoek schuiven rich-
ting lange baan.

Vraagt deze eindeloze herhaling van 
zetten, deze uitzichtloosheid niet om een 

totaal andere bestuurlijke aanpak? 
En waar blijft de stevige, blijvende verbin-
ding met de gedupeerde inwoners?
Nait soez’n, moar doun!

De NCG gaat aan de slag
Op vragen over de gevolgen van de corona en over de realiteit van de planning voor 2020 laat de NCG het volgende weten:
“De NCG heeft zich verbonden aan de opdracht van 4.000 opnames en 4.000 beoordelingen. Daarvan komen alleen opnames door 
corona in het gedrang. De beoordelingen niet, mede omdat er al veel opnames zijn gedaan die op een beoordeling liggen te wachten. 
In de fase ontwerp en realisatie is geen vertraging door corona aan de orde.”
Voor wat betreft de vertraging uit 2019:
“De lopende opdrachten uit de plannen van aanpak van gemeenten 2019 worden eerst afgerond. De plannen van aanpak van gemeen-
ten, inclusief het restant voor 2019, tellen op tot beduidend meer dan 4.000 opnames en 4.000 beoordelingen. De uitvoering c.q. 
oplevering van hetgeen in de gemeentelijke plannen van aanpak 2020 is aangegeven, zal doorlopen tot in het 1e kwartaal van 2021.”
Op vragen als waarom het nu wel gaat lukken, welke garanties er zijn, of de aanpak niet simpeler kan, wordt verwezen naar eerdere 
acties die “nog moeten gaan renderen: typologieaanpak, Bouwimpuls, bouwakkoord etc.” 
De vraag naar welke sancties er zijn als het niet lukt, blijft onbeantwoord.
De NCG sluit af met: “Voor NCG is het van belang dat we productie gaan draaien en dat we onze doelstellingen halen. We gaan aan de 
slag. Wij vinden het daarbij heel belangrijk om de bewoners goed te informeren. Zij moeten weten waar ze aan toe zijn. Wij informeren 
hen duidelijk over de stappen die we samen met hen gaan zetten. Daar zetten we de komende tijd extra op in.”
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Overzicht van het totale aantal woningen dat NCG aan het einde van de maand opgenomen 
en beoordeeld moet hebben om de beloofde 4500 te realiseren, afgezet tegen de werkelijke 
totale aantallen opnames en beoordelingen.

“Inspreekactie” GBB op gemeentelijke verster-
kingsplannen

Hoewel dat inspreken bij een raadsvergadering niet mogelijk was door corona, deelde 
de GBB haar zorgen over de versterkingsplannen. Naast dat zij zelf een brief en check-
list opstuurde (zie GBB website), riep ze Groningers op een videoboodschap te sturen. 
Twintig mensen reageerden, hieronder twee reacties: 

Toke van Oorsouw, Kantens:
“Reeds in 2013 werd mijn theaterwerkplaats in hekken gezet en was 3 jaar gesloten. 
Na een slepende kwestie met de NAM kwam er schadeherstel, waarbij uitdrukkelijk niet 
werd gesproken over veiligheid en versterken. In 2018 maakte VIIA een CC2 inspectie-
rapport dat niet werd doorgerekend, omdat alles stil werd gelegd. Februari jl. vroeg ik 
de NCG en Gemeente Hogeland wat nu de voortgang is. Als er iets gebeurt ben ik als 
eigenaar van de theaterwerkplaats verantwoordelijk? Zijn mensen die hier verblijven 
werkelijk Veilig? Beste gemeenten en bestuurders, kunt u vaart maken met versterken. 
Ik maak mij elke dag zorgen!!”

Cindy Looyé-Sinnema, Appingedam:
“Wij wonen in het deel dat nét zo onveilig is als de rest van Opwierde, maar dat, om 
onbekende redenen, niet is ingedeeld in een batch. Wij weten zelfs nog niet wat de 
plannen zijn voor onze woningen, terwijl om ons heen gesloopt en herbouwd wordt. Bij 
ons is de verwachting gewekt dat wij ook sloop/nieuwbouw zouden krijgen. Onze levens 
staan al jaren stil. De onzekerheid zorgt voor veel stress. Als wij niet worden meege-
nomen in de verduurzaming van Opwierde, zouden de gevolgen voor ons desastreus 
kunnen zijn. We wonen in een kaartenhuis van beton, en de vraag is niet of het fout 
gaat, maar wanneer. Wij willen graag een passende oplossing voor onze situatie zodat 
ook wij onze kinderen een veilige toekomst kunnen bieden.” #EnWijDan?

Alle video’s zijn hier te vinden: 
www.groninger-bodem-beweging.nl/gbb-videos/

#FakkelvoorGroningen
Geef ’m door!
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Aardbevingen veroorzaken niet alleen 
schade aan gebouwen. Mensen kunnen veel 
last (sociaal emoti onele schade) hebben van 
alles wat er gebeurt. Blijft  daar niet mee 
rond lopen! Schakel de aardbevingscoach in! 

Grote gevolgen
De gevolgen van aardbevingsschade zijn groot 
en niet alleen voor jouw woning! Denk aan lang 
wachten op schade herstel, je niet serieus genomen 
voelen, per direct je huis uit omdat je huis niet 
veilig meer is, naar een wisselwoning moeten 
verhuizen omdat je huis versterkt moet worden, je 
huis moeten verkopen waar geen interesse voor is. 
Je voelt je gefrustreerd, boos, machteloos en bang 
tegelijk. Het zijn voorbeelden van wat er op je af 
komt als je in een aardbevingsgebied woont.

De aardbevingscoaches zijn er voor jou!
Met al deze gevolgen kun je en hoef je niet alleen 
mee om te gaan. Schakel de aardbevingscoach (een 
maatschappelijk werker en buurtwerker, allebei 
gespecialiseerd in aardbevingsproblemati ek) in. 
Wij bieden je een luisterend oor of staan je bij in 
contacten met de verschillende instanti es die over 
bevingsschade gaan. Daarbij ondersteunen we jou 
en je buren om samen weer grip te krijgen op je 
woon- en leefomgeving. Wij staan voor je klaar! 
Neem contact op met Mensenwerk Hogeland en 
bel (0595) - 745 090.

Mensenwerk Hogeland
Kapelstraat 9
9781 GK Bedum

www.mensenwerkhogeland.nl
info@mensenwerkhogeland.nl
t (0595) 745 090

Aardbevingscoach:
wij staan voor 
je klaar!

E. Wolthuis

Hoofdweg 68, 9615 AD Kolham M  06 - 151 253 64
www.bouwgroep-bsh.nl info@bouwgroep-bsh.nl

E. Wolthuis

Hoofdweg 68, 9615 AD Kolham M  06 - 151 253 64
www.bouwgroep-bsh.nl info@bouwgroep-bsh.nl

Vernieuwde

website

www.buroderooy.nl

| buro de rooy | Storksterpad 1, 9919 JT Loppersum |
| 06 22 57 5074 | info@buroderooy.nl | www.buroderooy.nl |
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De visie van vier woordvoerders  
van politieke partijen
Vorig jaar verklaarde het kabinet de ellende 
als gevolg van de gaswinning tot topprio-
riteit. Er was sprake van ‘crisisaanpak’. 
De corona uitbraak verdreef begin dit jaar 
‘Groningen’ van deze toppositie. De ver-
schillen in aanpak tussen beide crises zijn 

overduidelijk. Waar de aanpak van mijn-
bouwschade nog verder werd vertraagd, 
werd bij de coronacrisis (geheel terecht) 
wel doortastend gehandeld. De overheid 
kán het dus wel.

Omdat de voortgang in Groningen en de 
debatten in de Tweede Kamer hierover stil 
lagen heeft de redactie van de GBB-krant 
de zeven belangrijkste woordvoerders van 
de politieke partijen gevraagd hun visie 
voor de krant door te geven. Slechts één 

regeringspartij (CDA) reageerde. 
Geen interesse? Geen visie? De overige 
vier bijdragen leest u op pagina 9 en 11 
van deze krant. Oordeel zelf.

Tekst: Agnes Mulder

We verlangen naar  
helderheid en perspectief
Beste lezer van deze krant van de Groninger Bodem Beweging. De afgelopen twee maanden 
is in politiek Den Haag vrijwel alleen over Corona gedebatteerd. Ons werk voor Groningen 
hebben we in de commissie EZK in deze twee maanden vooral schriftelijk moeten doen. 
Onze schriftelijke inbrengen in de commissie heb ik gedaan op basis van contacten met 
de regio. Ik vind zelf deze schriftelijke manier van werken suboptimaal, maar gezien de 
gevolgen van Corona wel begrijpelijk. Eind april kreeg ik de indruk dat er mogelijk na het 
meireces meer ruimte zou komen voor andere debatten. Vervolgens ben ik bij mezelf te 
rade gegaan en heb ik mij afgevraagd welk debat dan als eerste zou moeten plaatsvinden. 
Voor mij was dat direct volstrekt helder: het debat dat over Groningen en de effecten van 
de gaswinning zou moeten gaan. Natuurlijk raakt het me dat we iedereen vragen om veilig 
thuis te blijven, terwijl ik weet dat in Groningen dat een volstrekt andere lading heeft dan 
in de rest van het land. Zeker als het dan vervolgens weken achter elkaar ook nog eens 
ellendig onrustig is in de ondergrond. Daar wil je het dan met elkaar in de Tweede Kamer 
over hebben en dan wil ik van het Kabinet ook zien en horen dat het hen ook raakt en dat 
ze alles op alles zetten om perspectief te geven aan Groningen. 
Op het moment van schrijven moeten de antwoorden op het tweede schriftelijke debat nog 
binnenkomen. Ik heb vragen gesteld over de voortgang van de versterking en de schadeaf-
handeling. Met de musical van Edith nog vers in mijn achterhoofd hebben we gevraagd naar 
duidelijkheid over de procedures en kaders voor de inwoners over hun huizen en de invloed 
van onze inwoners daar zelf op. Ook de Nationale Ombudsman is daar in zijn jaarverslag 
terecht kritisch op. Vanuit de Tweede Kamer wil ik op al deze punten kunnen doorvragen. 
Het kan niet zo zijn dat je daar als eigenaar of huurder geen enkele invloed op hebt. Op dit 
moment hebben we als Kamer te weinig zicht op de voortgang en dat stoort me enorm.  
Uit mijn contacten met de regio maak ik op dat ik daar helaas niet de enige in ben.  
Gelukkig zijn er spaarzame lichtpuntjes, maar wat verlangen we met elkaar naar helderheid 
en perspectief. 
Op het moment dat je vooruitkijkt, kijk je ook terug. Het is niet voor niets dat ik vol overtui-
ging de parlementaire enquête steun naar de gang van zaken. De Tweede Kamer verwacht 
voor de zomer het wetsvoorstel over de versterking. Direct na de bespreking van dit voorstel 
in onze Kamer en de Eerste Kamer kan dan wat ons betreft worden begonnen met de 
opstart van de werkzaamheden van de Enquêtecommissie. De commissie zal eerst haar 
onderzoek goed moeten formuleren en ervoor dienen te zorgen dat alle documenten die ze 
nodig hebben beschikbaar komen. Dat is een enorme klus, zo blijkt ook uit eerder gehou-
den enquêtes. 
In de tussentijd blijf ik sleuren en trekken om informatie en zal ik de zorgen die mij ter ore 
komen inbrengen in onze debatten. Ik heb gemerkt dat er mensen zijn die denken dat het er 
allemaal niet meer toe doet wat we doen, maar daar geloof ik niet in. Iedere keer ga ik voor 
en achter de schermen vol het debat aan met het kabinet en ik zal dat blijven doen zolang 
dat nodig is. Ik nodig u allen uit gebruik te maken van de korte lijnen met Anne Kuik en mij 
en ons te mailen als er zaken zijn waarvan u vindt dat ik ze zou moeten oppakken.
Een hartelijke groet uut Assen.

Agnes Mulder (CDA)
agnes.mulder@tweedekamer.nl 

Tekst: Sandra Beckerman

En wij dan?
Laat ik maar heel eerlijk zijn, ik ben talloze 
keren begonnen aan dit stuk en even vaak 
heb ik het weer terzijde geschoven. Want 
waar ik wil schrijven over hoop, over macht 
en over troost, verzand ik binnen een paar 
zinnen steeds weer in wanhoop, machte-
loosheid en mistroostigheid over de situatie 
in ons gebied. Als loze beloften de gaten 
in ons huis en ons hart konden dichten 
waren we zoveel verder geweest dan nu in 
deze dubbele crisis voor Groningen. Waar is 
ons houvast als we elkaar niet eens fysiek 
kunnen vasthouden, uit welke bron kunnen 
we onze hoop nu putten?
Met de moed, deels in de schoenen en 
deels in mijn hart en hoofd, ‘vertrok’ ik 
naar de Tweede Kamer om het onrecht 
te bestrijden dat Groningse gezinnen en 
gemeenschappen heel bewust was aange-
daan. Ik sprak tijdens mijn eerste debat 
over die ellendige gaswinning ‘dat ik het 
moeilijk vond geen hekel aan de politiek te 
krijgen, want het was de politiek die het liet 
en laat gebeuren’. Helaas is die voorspel-
ling uitgekomen. Het misplaatste bondge-
nootschap van gaskapitaal en de zittende 
politieke machten heeft nog steeds niet echt 
door hoeveel schade ze hier onder en boven 
de grond hebben aangericht. Zij zijn nog 
steeds, zoals de Ombudsman het zo treffend 
formuleerde, ‘een machine die tegenover 
ons staat’. Ze walsen nog steeds over onze 
toekomst en veiligheid. Het enige verschil is 
dat er nu soms een mager ‘sorry’ volgt. 

Het doet me pijn dat wij met zoveel dap-
perheid ze nog niet hebben kunnen dwin-
gen het tij te keren. We strooiden zoveel 
mogelijk zand in die machtige machine, 
we legden onze hele ziel en zaligheid in 
de strijd, we stegen boven onszelf uit en 
keilden menig kiezel in de ogen van Goliath. 
Mijn overtuiging blijft dat die duizenden 
schijnbaar kleine daden in ons gebied 
uiteindelijk samenbollen tot de overwinning. 
Ik ben immens trots op al die helden die 

dit hebben gedaan, vaak ten koste van veel 
leed. In die fierheid ligt ons antwoord op de 
wanhoop: HOOP! De hoop die ik nu zie bij de 
Damsters uit Opwierde die de actie ‘En wij 
dan?’ zijn gestart omdat ze het onrecht niet 
accepteren. Een perfect gekozen leus die 
voor ons allen geldt: En wij dan?

De coronacrisis gaf een inkijkje in hoe een 
overheid alle bestaande ‘logica’ overboord 
kan gooien en als de wiedeweerga de knip 
kan trekken om de boel overeind te helpen. 
Maar ook hier kregen we weer een inkijkje 
in de ziel van de politiek. Grote bedrijven 
hoeven geen enkele moeite te doen om 
een duik te nemen in het subsidiezwem-
bad terwijl echte slachtoffers van de crisis 
achteraan mogen sluiten. Hoe herkenbaar is 
dat voor ons? Een voorschot van 90 miljoen 
voor compensatie van Shell en Exxon was 
zo gepiept, de 26.000 naar rechtvaardigheid 
snakkende Groningers op de wachtlijst kon-
den weer eens stikken. En wij dan?
Het is lastig om die vraag vol optimisme te 
beantwoorden. Het is schier onmogelijk om 
niet cynisch te worden van zoveel onrecht. 
De moeite die het mij kost om hoop op 
papier en praktijk te prediken doet me rea-
liseren hoe groot die opgave moet zijn voor 
wie van jullie dagelijks het verdriet moet 
wegslikken over de eigen situatie of die van 
dierbaren. Hierom, precies hierom, gaan 
we elkaar de hoop (terug) geven, desnoods 
toeschreeuwen, dat het ons gaat lukken. 
Omdat we met meer zijn, omdat ons beroep 
op een rechtvaardige oplossing gerechtvaar-
digd is, omdat we geloven in een mens-
waardige behandeling voor iedereen. Daar 
kan ik slechts een belofte aan toevoegen: 
dat ik nooit zal accepteren dat we dit gaan 
verliezen en dat ik naast je sta als de hoop 
het verste weg lijkt. Dan gaan we samen 
strijden. En winnen. Want: nu wij dan! 

Sandra Beckmerman (SP)
s.beckerman@tweedekamer.nl

Fotografie: Leonard Walpot
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Door de coronacrisis is 2020 een jaar als geen andere.
We worden er op allerlei manieren door geraakt. In relaties, in gezondheid en
niet in het minst: in onze portemonnee.

Wij helpen u graag om uw geldzaken fit te houden! Of om ze fit te krijgen.

Ga naar Geldfit.nl en doe de test. Heeft u de test ingevuld? Dan wordt gelijk
duidelijk of u hulp kunt gebruiken bij uw geldzaken. Geldfit helpt u graag verder.

                                    is het consumentenmerk en beginpunt van de Nederlandse Schuldhulproute,
de scan- en wegwijzer; de website waar een bezoeker zijn of haar financiele situatie kan vaststellen.
Dit gebeurt door het afnemen van een eenvoudige anonieme online test.

Uw geld en de coronacrisis.
Ontvang tips om financieel fit te blijven.
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Tekst: Tom van der Lee

De veiligheid had  
voorop moeten staan
Het is 2.784 dagen geleden dat de aard-
beving bij Huizinge plaatsvond. Met 3,6 op 
de schaal van Richter was het de zwaarste 
beving die ooit in Groningen is gemeten. De 
eerste beving met een kracht van 3 op de 
schaal van Richter was de beving bij Garrels-
weer, dat is inmiddels 6.034 dagen geleden.

Welk beginpunt je ook kiest, de ramp in 
Groningen duurt erg lang en loopt voor 
veel te veel Groningers nog dagelijks door. 
Tijdens mijn directeurschap bij Oxfam Novib 
leerde ik dat dit type ramp een ‘slow onset 
disaster’ is. Dat is geen ‘klassieke’ ramp 
die noodzaakt tot acute noodhulp zoals na 
een vulkaanuitbarsting, orkaan of pandemie, 
maar een traag beginnende ramp, die in de 
tijd lang doorloopt en voor overheden en 
hulpverleners het moeilijkst te bedwingen is.

Veel Groningers zullen terecht een pijnlijk contrast voelen tussen de snelheid, de omvang 
én de saamhorigheid waarmee Nederland corona te lijf gaat en de traagheid, onderschatting 
en miskenning waarmee Nederland op alle gevolgen van de gaswinning in Groningen heeft 
gereageerd.

Na de beving bij Zeerijp – ook al weer 844 dagen geleden – volgde de eerste erkenning van 
een bewindspersoon dat de overheid ernstige fouten had gemaakt. Minister Wiebes sprak 
van “Een overheidsfalen van on-Nederlandse proporties”. Bijna 15 jaar na Garrelsweer viel 
vervolgens het besluit om de gaswinning echt versneld terug te brengen. 
Op 4 juni 2019, de eerste keer dat Premier Rutte een Kamerdebat bijwoonde dat exclusief 
over de Groningse crisis ging, erkende hij dat “deze crisis in slow motion vanaf het begin 
volstrekt onderschat is”. Hij zei sorry voor de jarenlange gaswinning en de schade die 
daarop volgde, voor de mate waarin de enorme opgave op het gebied van schadeherstel en 
versterking was onderschat en voor het feit dat bij de afhandeling van de schadeclaims te 
veel nadruk is komen te liggen op juridische zekerheid, wat ten koste van de snelheid ging.
Laten we het er op houden dat het kabinet op het gebied van crisismanagement nu wel wat 
heeft geleerd. Er wordt op ongekende wijze ingegrepen om de huidige corona-pandemie en 
alle gevolgen te bestrijden. Alles wordt ondergeschikt gemaakt aan de bescherming van 
de volksgezondheid. Tientallen miljarden aan economische steun vliegen je om de oren en 
snelle generieke maatregelen krijgen ruim voorrang boven juridisch muggenziften.

Het kan dus wel! Maar waarom – ook na de excuses van Rutte en Wiebes – is die lijn niet 
veel eerder en krachtiger in Groningen gevolgd? De veiligheid van de Groningers had echt 
voorop moeten staan. Ook ten koste van olie & gasbelangen, leveringszekerheid en juri-
dische duidelijkheid. We zien weliswaar dat de gaswinning daadwerkelijk snel wordt afge-
bouwd; toch had dat veel eerder moeten én kunnen gebeuren. En ja, de schadeafhandeling 
lijkt na veel vallen en opstaan te versnellen, waardoor schademeldingen stijgen, maar door 
eerder falen is een substantieel deel van de gedupeerden afgehaakt. Hoe gaat de overheid 
- zonder juridisch gemuggenzift - deze groep compenseren? Het grootste falen doet zich 
voor bij de versterkingsopgave. Jarenlang is er gesteggeld over hoeveel duizenden huizen 
versterkt moesten worden of gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Iedere keer kwam 
men met een nieuw model, inzicht of uitvoeringsbureaucratie. De pijnlijke werkelijkheid is 
dat slechts een paar honderd huizen versterkt zijn en de voortgang kampt - mede door coro-
na-restricties - opnieuw met tal van vertragingen.
Dit kan en moet veel beter. Een echte crisisaanpak is in Groningen niet voldoende van de 
grond gekomen. In dat opzicht dient de overheid de huidige lessen uit de corona-aanpak 
nu snel toe te passen op de schadeafhandeling en versterking. Zet veiligheid echt voorop, 
wees echt ruimhartig in de vergoedingen en stel echt paal en perk aan juridisch muggenzif-
ten.

Sinds kort weten we als Kamer dat de Versterkingswet eindelijk bij de Raad van State is 
ingediend. Mogelijk dat dit Hoge College van Staat al nieuwe lessen trekt. Anders dienen wij 
dat in de Tweede Kamer te doen. Vóór de zomer moet deze wet hoe dan ook behandeld zijn. 
Daarmee wordt ook het laatste obstakel geslecht voor de start van de parlementaire enquê-
te naar alle gevolgen van de gaswinning in Groningen. Wil Groningen weer zicht krijgen op 
een perspectiefvolle toekomst, dan moet heel Nederland open en bloot in het reine komen 
met haar gaswinningsverleden.

Tom van der Lee (Groen Links)
t.vdlee@tweedekamer.nl

Tekst: Henk Nijboer

Wie denkt er nog aan 
Groningen?

De Coronacrisis laat zien waartoe de 
overheid in staat kan zijn. Zonder precedent 
worden noodpakketten bedacht en tiental-
len miljarden klaargezet om ons land door 
deze moeilijke tijd te loodsen. Terecht. We 
zitten immers in een enorme gezondheids-
crisis die ook nog eens grote economische 
schade zal veroorzaken. In dit soort tijden 
moet de overheid er staan om mensen te 
beschermen. 

Des te schriller is het contrast met de reac-
tie van de overheid op de ellende waar onze 
provincie nog steeds mee kampt. Ondanks 
de talloze instanties die kwamen en gingen 
sinds de grote klap bij Huizinge van 2012, 
van dialoogtafel tot CVW en van de contou-
ren tot de arbiters. Voor heel veel Gronin-
gers ziet de wereld er 8 jaar later alleen 
maar uitzichtlozer uit. Vooral mensen met 
grotere en complexere schades zijn vaak ten 
einde raad. Hun gezondheid lijdt eronder. 
Het huis is, of voelt, niet veilig, de stal op de 
boerderij moet nu echt vervangen, het monu-
ment raakt onherstelbaar beschadigd. 
De enorme impact die dit heeft op mensen 
en op hun omgeving, kan nauwelijks worden 

overschat. Sommigen gaan er domweg aan onderdoor, psychisch en fysiek. Anderen hebben 
geen enkel vertrouwen meer in welke overheid dan ook. De ziel van het Groninger land drei-
gen we te verliezen, want ons historische cultuurlandschap brokkelt onder onze ogen af. 

Een kleine bloemlezing uit de gesprekken die ik de laatste tijd met mensen heb gevoerd 
en de berichten die ik heb ontvangen. Oude schades die nog altijd niet worden verholpen. 
Ondernemers die helemaal klem zitten. Boerderijen met kapotte mestkelders waarvoor elk 
toekomstperspectief ontbreekt. In Appingedam het zogenaamde ‘vergeten hoekje’ dat tus-
sen wal en schip raakt. In Pieterzijl waar de schades almaar groter worden en waarvan nog 
altijd gezegd wordt dat ze buiten de contouren (!) vallen. De schademelders die de NAM niet 
wil doorbetalen. De stagnatie van de versterking. De waardedalingsregeling: al ruim een 
jaar geleden (!) aangekondigd, maar nog altijd is er geen euro overgemaakt. De uitspraken 
van de arbiter die door de NAM eenzijdig naast zich neer worden gelegd.

Ondertussen zit Minister Wiebes in onderhandeling met Shell en Exxon over compensatie 
voor minder winsten vanwege lagere gaswinning. 90 miljoen voorschot is al uitbetaald. Ik 
verzet me daar met hand en tand tegen, want wat mij betreft gaat er geen cent meer naar 
deze oliebedrijven. Zij hebben - net als de staat - meer dan genoeg verdiend aan Groningen. 
Het is hun morele plicht de gaswinning zo snel mogelijk te verminderen. Daarvoor gecom-
penseerd willen worden is onethisch en kenmerkend voor hun wereldvreemde houding. 
Eerst jarenlang miljardenwinsten opstrijken en schade veroorzaken, vervolgens jarenlang 
schuld ontkennen en het vergoeden van schade overal traineren met procedures, contra 
expertises en gesteggel over A, B en C schades. Zelfs chantage en dreigementen niet 
schuwen, zoals onthuld werd door RTV Noord journalisten Sven Jach en Mario Miskovic, de 
terechte winnaars van de journalistieke NL Awards. En dan nu nog gecompenseerd willen 
worden? Geen haar op mijn hoofd die er aan denkt.

Steeds meer vragen Groningers zich af waar de overheid is in Groningen. Is het hier dan 
geen échte crisis? Was de Onderzoeksraad voor de Veiligheid of het Staatstoezicht op de 
Mijnen niet duidelijk genoeg? Waren de adviezen aan dovemansoren gericht? Wat hadden zij 
dán moeten zeggen?
Ik heb de minister gevraagd: ‘Snapt u dat Groningers wrange gevoelens hebben nu tijdens 
de Coronacrisis alles uit de kast wordt gehaald en Groningen al zolang in de ellende zit? 
Waarom is niet voor een soortgelijke crisisaanpak gekozen? Bent u bereid dat alsnog te 
doen? Zo nee, waarom blijft het zo stroperig, waarom wordt er zo weinig voortgang geboekt 
en voelen Groningers zich in de steek gelaten?’

Gelukkig zijn er nog steeds veel gedupeerden die, gesteund door talloze vrijwilligers, activis-
ten en mensen in de lokale en provinciale politiek, zich niet laten ontmoedigen. Zij houden 
de kop d’r veur. En zij verdienen het om serieus genomen te worden. Met een menselijke 
benadering, met oplossingen, met meer snelheid. Zelfs als maar een deel van de daad-
kracht in de aanpak van de Coronacrisis wordt getoond voor Groningen, zouden we al een 
stuk verder komen. Samen met een aantal collega’s in de Tweede Kamer blijf ik daar mijn 
best voor doen.

Henk Nijboer (PvdA)
h.nijboer@tweedekamer.nl
Woordvoerder Wonen, Financiën en Gaswinning 

#FakkelvoorGroningen
Geef ’m door!
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Rust in je
financiën 
Ziek worden, scheiden of schade aan je huis oplo-
pen. Dingen waar je geen grip op hebt, die zomaar 
kunnen gebeuren. Zulke situaties kunnen leiden 
tot kosten waar je niet op had gerekend. Soms 
met problematische gevolgen voor je financiële 
situatie. De stress die erbij komt kijken, maakt 
het er niet makkelijker op om de problemen op 
te lossen. Wat nu? 

Stress wegnemen
Sommige mensen hebben last van medische of 
psychische problemen. Daardoor kun je ook in de 
knel raken met je financiën. In deze situatie stress 
hebben is normaal, maar het is allesbehalve pret-
tig. Vraag je om hulp, dan kun je een deel van 
die stress wegnemen. Dat kan opluchten en rust 
geven. Rust is heel belangrijk om de boel weer op 
te kunnen pakken.

Hulp van Kredietbank Midden-Groningen 
Levert jouw financiële situatie een hoop stress op? 
Neem dan contact op met Kredietbank Midden-Gro-
ningen. De Kredietbank is er voor mensen die zich 
zorgen maken om hun financiële zaken. Op het mo-
ment dat je al schulden hebt, maar ook op het mo-
ment dat je je ongerust maakt dat het de verkeerde 
kant op gaat. 

Wat wij doen 
Kredietbank Midden-Groningen gaat samen 
met je op zoek naar een oplossing die voor jou 
werkt. We kunnen je leren hoe je meer grip 
op je financiën krijgt. Of hoe je meer inzicht 
krijgt en hoe je weer positief kunt staan. We 
begeleiden jou, maar jij bent degene die de 
beslissingen neemt. Daarbij kun je gebruik ma-
ken van ons advies, budgetbeheer, schuldrege-
lingen en budgetcoaching. Samen kunnen we 
ervoor zorgen dat je de financiën weer op orde 
krijgt. Dat neemt heel wat stress weg. 

Uit de schulden 
Op dit moment heeft Kredietbank Midden-Groningen 
zo’n 900 klanten. Van de meesten wordt het budget 
beheerd. Sommige klanten willen dat preventief. Bij 
anderen is het nodig omdat ze in de schulden zitten. 
Maar er zijn ook klanten die inmiddels uit de schul-
den zijn en de hulp van de Kredietbank nog steeds 
prettig vinden. Bijvoorbeeld Anita. Toen zij haar 
tweede kindje kreeg, kon ze haar rekeningen niet 
meer betalen. Ze zocht hulp bij de Kredietbank. 
Anita vertelt dat het haar rust gaf: “Dat was zo fijn. 
Zo kon ik het leven met mijn twee jongens weer 
op de rit krijgen.” Ze is inmiddels een paar jaar uit 
de schulden. Maar ze wordt nog wel begeleid door 
de Kredietbank: “Ik vind het spannend om het hele-
maal zelf te gaan doen. De wanhoop en de machte-
loosheid die ik toen voelde, dat wil ik nooit meer. 

Binnenkort begin ik met een budgetcursus. Dan leer 
ik om weer zelfstandig mijn financiën te doen.”

Contact 
Ben je benieuwd of wij iets voor 
jou kunnen doen? Je kunt altijd 
vrijblijvend een gesprek aanvra-
gen. Leg je probleem bij ons 
op tafel, dan praten we erover 
en kijken we hoe we samen een 
oplossing kunnen vinden. 

Heb je nog vragen? 
Neem dan gerust
contact met 
ons op.

Dat kan door te mailen naar: 
kredietbank@midden-groningen.nl of door te bellen 
naar 0587-373799 (dat kan elke werkdag tussen 
11.00 en 12.00). Tijd om weer rust in je financiën 
te krijgen! 

Gemeentelijk Kredietbank
Midden-Groningen

 0598 - 37 37 99 
 kredietbank@midden-groningen.nl

Noorderhaven 1033
9712 VR Groningen
Tel.: 06-10838851
Email: destucadoorvandervelde@gmail.com

Langelandsterweg 97
9982 BD Uithuizermeeden
06 - 83 67 57 09

Binnenweg 11
9906 PR Bierum
06 - 11 75 42 98

info@uiluitvaart.nl
www.uiluitvaart.nl

Wij werken samen met 
uitvaartverenigingen en

-verzekeringen

scoop
"een brede blik
op bouwen"

huisvestingsadvies

bouwkosten

bouwregelgeving

planeconomie

milieulasten

BIM coördinatie en controle

www.bouwscoop.nl
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En dan is 
er… 
een juweeltje uit de Grunneger dicht-
kunst. Toch een rijk bezit. Een oud 
gedicht over nieuwe hoop, door de 
verbinding met dat wat altijd zal blijven. 

Nije hoop
Old as de wereld
Old as de wereld is de zee 
Dij slagt op duun en diek. 
Old as de wereld is het laand 
Dat vruchtboar blift en riek. 
Old as de wereld is de locht, 
Dij drift zok aaid weer nij. 
Old as de wereld is de wiend, 
De regen en de snei. 
Old as de wereld is de lach, 
De vreugde en het laid. 
Old as de wereld is de zörg, 
De pien en het verdrait. 
Old as de wereld is de minsk 
Dij aanspoult mit het tij. 
Moar tot aan ’t leegste woater tou 
Moakt nije hoop ons vrij.

Bron: David Hartsema, uit het boek ‘Liesterkralen’

Kamervragen na artikel over  
Nationaal Programma Groningen
Nietszeggende 
antwoorden minister
In de vorige GBB-krant gingen we dieper 
in op het Nationaal Programma Gronin-
gen (NPG). Naar aanleiding van onze 
artikelen stelde Tweede Kamerlid Sandra 
Beckerman (SP) vragen aan de toenma-
lige minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK). Ondertussen is 
ook het eerste jaarverslag van het NPG 
gepubliceerd. Zowel de antwoorden als 
het jaarverslag bevestigen onze analyses: 

NPG is gesloten cirkel 
De antwoorden van minister Knops kwamen, 
niet geheel onverwacht, neer op: alles loopt 
zoals het is bedacht. En daar zit nou net de 
crux: hoe het is bedacht en vooral door wie 
het is bedacht. Alle door het NPG-bestuur 
goedgekeurde projecten voldoen aan de cri-
teria die hij zelf opstelde. Bovendien is het 
NPG vaak ook de instelling die een project-
aanvraag doet:

Aanvrager project = vaak gemeente of 
provincie
Beslisser over project is bestuur NPG = 
grotendeels gemeenten en provincie
Beslissing aan de hand van criteria = opge-
steld door bestuur, dus grotendeels gemeen-
ten en provincie. Het komt er in het kort op 
neer dat veel NPG-projecten in al bestaand 
beleid ingepast worden. Beleid dat zonder 
al te veel inspraak tot stand is gekomen, en 
wat meestal geen directe relatie heeft met 
het NPG. NPG-geld wordt dus gebruikt door 
gemeenten en provincie om hun plannen uit 
te voeren. 
Vertrouwen in de “Toukomst”
In het jaarverslag schrijft Commissaris van 
de Koning (CvdK) René Paas: “(Het) Natio-

naal Programma Groningen is pas geslaagd 
als Groningers weer vertrouwen hebben in 
de toekomst. Dat kan alleen maar als het 
herstel van schade soepel verloopt. En als 
de inwoners van onze provincie wonen in 
veilige huizen. Maar dat is niet genoeg. We 
moeten samen vorm kunnen geven aan 
onze toekomst.” Hoe kunnen Groningers 
vertrouwen krijgen in de toekomst, als hun 
huizen beschadigd en nog steeds onveilig 
zijn? En hoe kan het dat veel geld al wel 
wordt verdeeld en uitgegeven, terwijl er nog 
geen ‘vorm is gegeven’ aan de toekomst? 

Dat laatste is overigens ook zeer moeilijk 
te doen in kapotte huizen. Oftewel: deze 
missie is bij voorbaat al mislukt. Weg 1,15 
miljard!!! 

Toukomstbeeld
De eerste fase van het paradepaardje van het NPG, project “Toukomst”, is bijna afge-
rond. Binnenkort worden alle ingediende ideeën gebundeld en gaat een panel van 20 
personen het NPG-bestuur adviseren welke ideeën volgens hen tot uitvoering gebracht 
dienen te worden. Ook wordt er, op basis van de ingestuurde ideeën, een “Toukomst-
beeld” geformuleerd: een beeld van het Groningen in 2040. Er zijn ongeveer 900 idee-
en ingediend. Er zijn dus maar een paar Groningers die een uitgewerkt plan indienden. 
En je kunt je afvragen, wat de reden is om een idee in te dienen. Voor sommigen is het 
misschien het algemeen belang van Groningen, maar uit veel ideeën komt toch een 
rechtstreeks belang van de aanvrager naar voren. Om het Toukomstbeeld aan de hand 
van deze, vaak op commerciële basis aangeleverde, ideeën te baseren is erg dubieus. 
En zeker niet het beste toekomstbeeld voor “Groningers” in het algemeen. Het moge 
duidelijk zijn: over het NPG is het laatste woord nog niet gezegd.

...onkruid tiert welig 
het bos door de bomen zien 

dat wordt lang turen...

…plannen van aanpak
dooie mussen verzameld

een wrede wereld…

#FakkelvoorGroningen
Geef ’m door!
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“Lekker thuisblijven is lastig”
“Er spelen hier twee soorten rampen door elkaar,” legt Katherine Stroebe, Universitair 
Hoofddocent Sociale Psychologie aan de RuG, uit. “Het verschil is, dat er in de coron-
acrisis rigoureuze maatregelen genomen zijn met een duidelijk zichtbare en snelle aan-
pak. Terwijl er bij de gaswinning sprake is van een langdurige onzekerheid en spanning 
en er voor veel bewoners weinig zichtbare verandering of voortgang in hun situatie lijkt 
te zijn. Bovendien is in Groningen een ‘rampenprotocol’ zoals we dat kennen van een 
acute ramp, uitgebleven.”

“Voor mensen in Groningen is het allemaal 
heel dubbel: Ze kunnen door de sterke aanpak 
van de coronacrisis de overheid meer gaan 
vertrouwen. Maar de aanpak van de coron-
acrisis laat ook zien, dat de problemen in 
Groningen heel anders aangepakt hadden 
kunnen worden.”

Lekker thuisblijven is lastig
“’Blijf lekker thuis’ is voor Groningers lastig. 

Uit ons onderzoek blijkt, dat de meeste Gronin-
gers niet zozeer bang zijn dat hun huis instort. 
Ze hebben vooral last van vele onzekerheden: 
wanneer vindt de volgende beving weer plaats? 
Hoe lang kan het huis de telkens nieuwe 
schade nog aan? Wat brengt mijn (financiële) 
toekomst. De rest van Nederland gaat lekker 
klussen in huis, terwijl dat hier juist niet kan 
vanwege schade, herstel of versterkingsplan-
nen.”

Gillend gek worden
“Door de stapeling van de coronacrisis en de 
langdurige problemen omtrent de gaswinning 
zouden mensen gillend gek kunnen worden. 
Toch zijn mensen vaak wel weerbaar, zo laat 
onderzoek naar rampen zien. Ook de interviews 
in ons onderzoek uit 2017 laten zien dat er 
mensen zijn die weerbaar zijn ondanks de vele 
schade die ze hebben. We kunnen niet precies 
zeggen waardoor dat komt. In interviews uit het 
verleden leek het of sommigen wat meer de 
situatie kunnen relativeren (‘het is niet zo erg’, 
‘anderen hebben er meer last van’ of ‘het had 
erger gekund’) of de situatie accepteren (‘ik 
kan er toch niks aan doen’). Wat ook helpt, is 
als schadeprocedures soepel verlopen. Maar 
goed, je moet kijken hoe de belasting door 
zowel gaswinning als corona zich op langere 
termijn ontwikkelt.“

“Wat helpt, blijkt uit onderzoek, is, dat mensen 
zich met elkaar verbonden voelen en elkaar 
helpen. We zien ook een toename in het gevoel 
van verbondenheid tussen buren als men meer 
schade heeft. Ook zien we mooie voorbeelden 
van cohesie in wijken. Dat blijkt positief voor 
de gezondheid.”

Stroebe ziet nog een lichtpuntje: “Bij de 
versterking klinken veel negatieve geluiden, 
maar in interviews met bewoners zien we ook 
positieve veranderingen als er daadwerkelijk 
gestart wordt met versterking. Het is juist het 
wachten en de onzekerheid over versterking en 
de stilstand waar bewoners last van hebben. 

En dan maak ik me wel zorgen om bewoners 
die in huizen zitten met veel schade en die 
geen duidelijkheid krijgen over de versterking 
van hun huis. We weten dat zij het meest 
kwetsbaar zijn. Eigenlijk moet je daar meer 
aandacht voor hebben in het versterkingsbe-
leid. De inwoners hebben echter zelf maar wei-
nig invloed op dat beleid en op de uitvoering.” 

Jarenlang strijden voor vergoeding 
van waardedaling MKB

Yvonne Morselt ging samen met haar man 
een gigantisch zakelijk project aan: het 
hervatten van de restauratie van een mo-
numentale boerderij. Hun Rijksmonument 
werd verbouwd tot een woon-werkpand. 
Het idee was om het geheel te verkopen 
tegen de tijd dat ze met pensioen konden. 
Prima investering dus. Maar helaas, niets 
is minder waar. Op vergoeding van fysieke 
aardbevingsschade na, zijn er verder geen 
regelingen voor MKB’ers. 

Het MKB zelf is verdeeld: er spelen namelijk 
meerdere belangen mee. Hoeveel invloed 
heeft bekendmaking van de problemen op het 
imago en weegt dan de aardbevingsschade 
nog wel op tegen de imagoschade? Anders 
dan bij particulieren zijn er enorme bedragen 
mee gemoeid. Het gaat immers niet alleen 
om scheuren in vaak dure bedrijfspanden, 
maar ook om bijvoorbeeld omzetverlies. 
Daarnaast is het probleem veel complexer: het 
ene MKB-bedrijf is het andere niet. Om deze 
redenen zijn MKB-schades tot op de dag van 
vandaag een onderbelicht thema binnen het 
gasdossier. Maar als het aan Yvonne ligt komt 

daar snel verandering in. 
“Het was een schoolvoorbeeld voor her-
bestemming: een monumentale boerderij 
getransformeerd tot een gebouw met multi-
functionele bestemming. Van het voorhuis 
maakten we een woning en de schuur deelden 
we tweeledig in: beneden praktijk-winkelunits 
en boven gastenverblijven voor erfgoedlogies, 
ook geschikt voor permanente bewoning. Na 
twee flinke verbouwingen was het pand in 
2004 helemaal gereed. Maar tegen de tijd dat 
de 65 in zicht kwam en we ons woon-werk-
pand in de verkoop deden, ontstond de eerste 
aardbevingsschade (2012). Na lang gesteggel 
met de NAM en geen potentiële kopers is het 
pand uiteindelijk in 2016, zonder afgehandel-
de schadevergoeding en dus met schade, ver 
beneden de waarde verkocht.” 

Pilot niet bedoeld voor het vergoeden van 
schade
De NAM had een waarderegeling, dus com-
pensatie zou vast goedkomen. Helaas, weer 
liep het echtpaar tegen problemen aan: de 
waarderegeling gold alleen voor woonhuizen. 
Gelukkig konden ze meedoen met een pilot 
van de NAM. Dat mondde opnieuw uit in 
teleurstelling: 

“We deden mee aan een pilot voor bedrijven 
om onze waardedaling te bepalen. We waren 
in de veronderstelling dat het over onze eigen 
schade zou gaan. Gaandeweg bleek dat de 
pilot helemaal niet bedoeld was voor het 
vergoeden van schade, maar om erachter te 
komen wat een goede waarderegeling zou 
zijn voor bedrijven, zoals die ook voor huizen 
opgetuigd was.”

Onnavolgbare berekeningen
“Na taxatie bleef het heel lang stil. Ruim een 
jaar lang hoorden we niets. De uitkomst van 
het taxatierapport was erg verrassend: er werd 
geen/nauwelijks waardedaling vastgesteld 
voor de bedrijven. Als er al sprake was van 
een kleine waardedaling, dan kwam dat omdat 
er ook een woonhuis bij het bedrijfspand zat. 
We ontvingen een voorstel voor een minimale 
compensatie, daar zijn we niet op ingegaan. 
De taxatiemethode was onduidelijk en niet 
conform de richtlijnen van de branchevereni-
ging van makelaars en taxateurs. Er werden 
onnavolgbare berekeningen en persoonlijke 
opvattingen gebruikt. Bovendien stond de 
uitkomst in geen enkele verhouding tot de 
feitelijke schade na verkoop.”

Dat er geen waardedaling voor bedrijfspanden 
was, leek Yvonne stug. Dus ging ze op zoek 
naar andere mogelijkheden om het onrecht 
aan te vechten: 
“Die uitkomst leek ons volstrekt onwaarschijn-
lijk. We zijn toen met een eveneens getroffen 
collega op zoek gegaan naar mogelijkheden 
om ons recht te halen, bijvoorbeeld door naar 
de arbiter te gaan of een rechtszaak aan te 
spannen. Maar beoordeling door de arbiter 
bleek niet mogelijk voor MKB’ers.”
Ondertussen betreedt minister Wiebes het 
toneel. Het lijkt er dan op dat de zaak via het 

publiekrecht geregeld kan gaan worden. Maar 
dat is inmiddels alweer twee jaar geleden.De 
wet is wel bekrachtigd door de Tweede- en de 
Eerste Kamer, maar verdere uitwerking moet 
nog plaatsvinden. Wanneer dat gebeurt, is 
volstrekt onduidelijk.

“Wij zitten al twee jaar met een advocaat in de 
aanslag. Maar het lijkt erop dat de rechtbank, 
in het kader van de overheveling naar het pu-
blieke domein, rechtszaken over dit onderwerp 
vertraagt, wellicht door het handelen van de 
advocaten van de NAM. Dus nu wachten wij 
op de omzetting van de Tijdelijke Commissie 
Mijnbouwschade Groningen (TCMG) naar het 
Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). 
Want minister Wiebes zei in de Kamer dat ook 
vermogensschade geclaimd kan gaan worden 
bij dat IMG, mits het niet eerder is beoordeeld 
door de NAM. Dat is dus iets wat bij uitstek 
geldt voor de nevenschade van bedrijven.”

“Hoe dan ook, we zetten door. Dat doen we 
niet alleen voor onszelf, maar ook voor diege-
nen die dat om wat voor reden dan ook niet 
kunnen. Bijvoorbeeld ondernemers die door 
de waardedaling hun hele pensioen hebben 
zien verdampen. Het is onrecht, en dat moet je 
bestrijden!” 

Yvonne Morselt: “Onrecht moet je bestrijden”

Langlopend onderzoek
De vakgroep Sociale Psychologie van de 
Rijksuniversiteit Groningen doet langlo-
pend onderzoek naar de gevolgen van 
mijnbouw op de mensen in Groningen. 
Ook doet ze onderzoek naar de gevolgen 
van de politieke besluitvorming, die vaak 
ingrijpender zijn dan de schade zelf. We 
hebben Katharine Stroebe, Universitair 
Hoofddocent aan de Faculteit Gedrags- & 
Maatschappijwetenschappen, gevraagd 
wat de verschillen in aanpak van de co-
ronacrisis en de versterking doen met de 
mensen in Groningen. Wat zegt de bood-
schap: ‘Blijf lekker thuis’ wanneer je huis 
beschadigd is en je niet weet of het veilig 
is en de bodem dagelijks trilt? En wat 
doe je dan? Duidelijk is, dat onzekerheid 
mensen verder in de ellende drukt. Dat 
het helpt, wanneer mensen elkaar helpen. 
En het helpt, wanneer je jouw zaak samen 
met een persoonlijk begeleider samen 
kunt oppakken. 

… hopen op de toekomst
bezweringen op papier

wachten blijft wachten…

#FakkelvoorGroningen
Geef ’m door!
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Bornholmstraat 15
9723 AW Groningen

Méér dan een bouwmarkt!

nl.bauhaus

Meer info: nl.bauhaus/montageservice

Nu niet alleen door de gaswinning, maar ook 
nog onder de coronacrisis. Meer dan ooit wil 
je dat je huis een veilige plek is, een thuis. De 
Groninger Bodembeweging knokt daarvoor!

Wat wij kunnen doen is jou het beste klusadvies 
en de beste services bieden. En topkwaliteit ma-
terialen natuurlijk, mét laagste prijsgarantie. Dan 
heb je daar geen omkijken naar. Samen met jou 
pakken we die klus aan! Wij bij Bauhaus Gronin-
gen staan voor je klaar.     

Wij staan voor je klaar,  
met advies, services  

en de beste producten!
Samen met jou

pakken we die klus aan

Montageservice
Monteren en installeren, vaste prijzen
Wij begrijpen heel goed dat niet iedereen even handig 
is, of tijd en zin heeft om zelf zijn nieuwe producten te 
monteren of installeren. Daarom doen wij de montage 
voor jou als je wel wat hulp kunt gebruiken! In samen-
werking met gespecialiseerde bedrijven uit de regio 
zorgt BAUHAUS voor een veilige en professionele mon-
tage en installatie van de bij ons gekochte producten.

Voorzorgsmaatregelen Covid-19

1. Houd afstand  
(minimaal 1,5 meter)

2. Winkelwagen verplicht

3. Volg altijd de instructies  

van de medewerkers op.

Hier vind je alle maatregelen:

nl.bauhaus/huidige-situatie

1,5 m
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Uitspraak beroepsprocedure tegen TCMG:
“Teleurgesteld, maar niet verslagen”

Op 18 mei 2020 deed de bestuursrechter van de Rechtbank Noord Nederland 
voor het eerst uitspraak in een beroepsprocedure tegen TCMG. De zaak draait 
om de omkering van de bewijslast, in het bijzonder om de vraag: wanneer heeft 
TCMG voldoende aangetoond dat de schade aan je huis niet door mijnbouw is 
veroorzaakt? Eiser vond dat TCMG in haar dossier niet had aangetoond dat de 
schade aan het huis door andere oorzaken dan mijnbouw was ontstaan. 

“Ons huis hebben we drie jaar geleden 
gekocht voor een marktconforme prijs; een 
bouwkundige heeft voor ons een aankoop-
keuring gedaan en de taxateur heeft het 
pand getaxeerd, beiden stelden destijds 
vast dat de staat van onderhoud voldoen-
de was.

Medio maart 2018 hebben wij schade aan 
ons huis gemeld bij de TCMG. We hadden 
de schade al eerder geconstateerd, maar 
het CVW behandelde op dat moment al 
geen nieuwe schades meer. We moesten 
wachten op de openstelling van het scha-

deloket bij de TCMG.

In juli 2018 kwam er een deskundige 
langs die vertelde dat we een oud huis 
hadden gekocht dat slecht onderhouden 
was. De schades binnen en buiten het 
huis werden niet eens goed bekeken en in 
het adviesrapport was geen enkele scha-
de vastgelegd. Binnen 14 dagen moesten 
we reageren.

We stelden een zienswijze op tegen dit 
rapport en hebben vervolgens bijna vijf 
maanden moeten wachten op een reactie. 

Uiteindelijk kwam een nieuwe deskundige 
een tweede opname doen. Deze stelde 27 
schades vast. Maar volgens deze deskun-
dige was geen enkele schade veroorzaakt 
door mijnbouw. Omdat hij zijn oordeel 
niet onderbouwde met argumenten werd 
naar ons idee het bewijsvermoeden niet 
toegepast. Eind april 2019 moesten we 
dus opnieuw een zienswijze schrijven, 
dit keer met hulp van Ir. Willem Meiborg, 
die wij als onze contra-expert hadden 
gevraagd. Op grond van onze nieuwe ziens-
wijze besloot TCMG om de schade aan 
ons huis voor een derde keer op te nemen 
door weer een andere deskundige. Deze 
deskundige constateerde 29 schades. 
Dertien schades konden volgens hem 
niet door mijnbouw zijn veroorzaakt, maar 
werden toegeschreven aan ‘spanningen’ 
en ‘zetting’. 

We hebben in juli 2019 voor de derde keer 
een zienswijze ingediend en werden vervol-
gens uitgenodigd voor een hoorzitting van 
de Bezwaaradvies Commissie. Hier zaten 
mijn vrouw en ik tegenover een intimide-
rend leger aan juristen en deskundigen. 
De toon was vervelend en er werden 
nare dingen gezegd zoals dat we in een 
‘krakkemikkig’ en ‘slecht onderhouden’ 
huis woonden. Ook werd gesuggereerd 
dat we ons huis wilden laten opknappen 
op kosten van de staat. We hadden niet 
de indruk dat er ook maar iets met onze 
toelichting of met de informatie van onze 
contra-expert is gedaan.

Over de gang van zaken zijn door ons 

klachten ingediend bij zowel de TCMG als 
de Bezwaaradvies Commissie en later ook 
bij de Nationale Ombudsman. 

Het uiteindelijke besluit was, zoals door 
ons verwacht, niet anders dan het eerder 
genoemde advies. Vijftien schades werden 
vergoed. De uiteindelijke afrekening was 
incompleet en onzorgvuldig. Nota’s werden 
niet of slechts deels vergoed. 
De zitting was begin februari 2020. De 
TCMG had een hele batterij aan juristen 
en deskundigen meegenomen. Onze ad-
vocaat hield een goed betoog: “Omdat de 
TCMG de schades heeft afgewezen zonder 
te voldoen aan de voorwaarden voor het 
ontzenuwen van het bewijsvermoeden, 
is er sprake van een onzorgvuldig geno-
men besluit dat eveneens onvoldoende 
is gemotiveerd. Het bewijsvermoeden is 
verkeerd en niet conform het advies van 
het Panel toegepast.”

Onze contra-expert, nota bene een lid van 
het Panel van Deskundigen dat de TCMG 
adviseerde over het toepassen van het be-
wijsvermoeden, gaf een onderbouwing van 
de argumenten tegen die van de TCMG. 
Helaas blijkt uit de uitspraak dat er weinig 
is gedaan met zijn technische expertise. 

De rechtbank heeft geoordeeld dat wan-
neer de deskundige zegt dat het geen 
aardbevingsschade is, dat het dan ook zo 
is. 

Onze conclusie is dat als je ook maar 
enige kans van slagen wil krijgen bij de 
Bestuursrechter, je een gedegen con-
tra-expertiserapport moet inbrengen. De 
schademelder wordt op deze manier niet 
geholpen en het is wellicht makkelijker om 
via de civiele rechter je gelijk te halen. In 
de rechtsgang via de civiele rechter zijn 
minder obstakels en fatale termijnen in-
gebouwd en kun je later in het proces nog 
relevante stukken, zoals contra-expertise 
rapport, inbrengen.

Wij zijn zwaar teleurgesteld door de uit-
spraak van de bestuursrechter, maar we 
zijn nog lang niet verslagen!”

Reactie TCMG 
Op vragen van de GBB-krant over deze 
casus reageert de TCMG alleen formeel. 
Zeer begrijpelijk, want het gaat hier om 
een rechtszaak. Volgens de TCMG ver-
schillen de bevindingen van de diverse 
experts van de TCMG niet of nauwelijks. 
De expert van eiser, Willem Meiborg, 
heeft niet goed naar voren gebracht hoe 
hij tot zijn bevindingen is gekomen.
Hoewel de TCMG opdrachtgever is en de 
experts betaalt, blijft TCMG van mening 
dat deze experts geheel onafhankelijk 
zijn. De experts zeggen dat zelf ook; 
ongeacht hun staat van dienst uit het 
verleden. Het rapport van de expert is 
de basis van het besluit van de TCMG.
Het bewijsvermoeden, hoewel een juridi-
sche term, is inderdaad niet meer dan 
een vermoeden. Wanneer de expert, 
volgens de TCMG, duidelijk kan maken 
dat er sprake is van schade door een 
aantoonbare, evidente, en uitsluitende 
andere oorzaak dan mijnbouw, dan be-
treft het (dus) geen mijnbouwschade.

Reactie GBB
Voor de GBB is deze uitspraak een lastig dilemma. De schadeafhandeling van de TCMG 
is weliswaar niet heel erg snel, maar over het algemeen lijkt het bewijsvermoeden goed 
te worden toegepast. Cijfers hierover ontbreken.
Belangrijk is dat wanneer het tot een rechtszaak komt, de gedupeerde zich goed voorbe-
reidt. De rechter volgt gewoonlijk inhoudelijk de expert. Het kan dus belangrijk zijn om 
vóór de rechtszaak een eigen expert gedegen onderzoek te laten doen naar de scha-
des, en met dat rapport naar de rechtbank te komen.

Tip 1. Zoek tijdig ondersteuning bij Stut-en-Steun. Zij kunnen je helpen bij de vraag of 
beroep kansrijk is en hoe het aan te pakken. 
Tip 2. TCMG heeft voor bezwaarmakers een budget beschikbaar voor het inhuren van 
deskundigen, Maak hier zo nodig gebruik van.

#FakkelvoorGroningen
Geef ’m door!



WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL18 NUMMER 14 - 2020

Wilt u energie besparen? Uw huis Wilt u energie besparen? Uw huis 
verduurzamen? Of samen met verduurzamen? Of samen met 
anderen energie opwekken? Voor anderen energie opwekken? Voor 
informatie en onafhankelijk ad-informatie en onafhankelijk ad-
vies kunt u hiervoor binnen de vies kunt u hiervoor binnen de 
gemeente Groningen altijd terecht gemeente Groningen altijd terecht 
bij Energieloket Groningen. In de bij Energieloket Groningen. In de 
laatste week van juni organiseert laatste week van juni organiseert 
het Energieloket een speciale actie: het Energieloket een speciale actie: 
een “Energieweek” in het voorma-een “Energieweek” in het voorma-
lige kantoor van energiecoöperatie lige kantoor van energiecoöperatie 
Grunneger Power aan de Oude Bo-Grunneger Power aan de Oude Bo-
teringestraat in Groningen. Hier zijn teringestraat in Groningen. Hier zijn 
dan gratis producten en diensten te dan gratis producten en diensten te 
halen.halen.

Gratis producten en diensten tij-Gratis producten en diensten tij-
dens energieweekdens energieweek

In de laatste week van juni is het 
tijdens de “Energieweek” mogelijk 
voor alle inwoners van gemeente 
Groningen om mee te doen met 
gratis winacties, gratis duurzaam-
heidsadvies, gratis energiebespa-
rings-producten, webinars, en gratis 
eco-workshops. Het Energieloket 
is een samenwerking van energie-
coöperatie voor de stad Groningen 
“Grunneger Power”, en gemeente 
Groningen. Meer informatie en het 
gehele programma is te vinden op 
www.grunnegerpower.nl.

Gratis tas met energiebesparings-Gratis tas met energiebesparings-
producten t.w.v. €50,-producten t.w.v. €50,-

Het energieloket van de gemeente 
Groningen mag 9.000 tassen met 
energiebesparende maatregelen 
weggeven aan huiseigenaren. In 
samenwerking met een aantal 
lokale bouwmarkten, energieco-
operatie Grunneger Power en de 
gemeente zijn er tassen met kleine 
energiebesparende maatregelen 
samengesteld. In deze tassen zitten 
energiebesparende producten met 
een waarde van ongeveer €50 euro. 
Op deze manier kunt u direct aan 
de slag met energie besparen! Per 
adres is één energiebespaar-tas 
beschikbaar, zolang de voorraad 
strekt.

De gratis producten in de tas wordt 
uitgereikt via wijk-energiecoaches 
of tijdens bijeenkomsten over ener-
giebesparing: van de gemeente, het 
energieloket en Grunneger Power. 
De start van de uitgifte is tijdens de 
Energieweek. Meer informatie is te 
vinden op www.energieloket-gronin-
gen.nl/wijkenergiecoach.

VragenVragen  

Voor vragen over deze regeling kunt 
u contact opnemen met het ener-
gieloket van de gemeente Gronin-
gen via info@energieloket-gronin-
gen.nl of telefonisch op werkdagen 
tussen 9.00 tot 17.30 uur via 050 
205 04 35. 

ADVERTORIAL

DIT IS EEN BIJDRAGE VAN 
HET ENERGIELOKET 
GRONINGEN

Het Energieloket in de Gemeente Het Energieloket in de Gemeente 
GroningenGroningen
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Tekst: Peter Middendorp *

Wat als het virus in Groningen was uitgebroken?
De maatregelen tegen de verspreiding van het virus, die eerst nog prettig aanvoel-
den en, toegegeven, soms ook best een beetje intelligent, doen dat de laatste we-
ken alweer ietsje minder, al was het waarschijnlijk maar omdat er achter de maat-
regelen geen duidelijke strategie zichtbaar wil worden – Rutte, onze premier, houdt 
niet van visie, ideeën en plannen, maar misschien kan hij zich voor de gelegenheid 
over die weerzin heen zetten.

En omdat de lockdown minder intelligent is 
dan hij wordt genoemd. Dat hij ‘intelligent’ 
werd genoemd, was achteraf natuurlijk 
al meteen verdacht, want wie noemt zijn 
lockdown nou intelligent? Alleen iemand die 
bang is dat-ie lomp zal worden genoemd, 
aan de lompe kant, te weinig fijn en precies.

In Duitsland, zegt mijn Duitse vriendin, wordt 
alles per Bundesland geregeld, en als je 
hebt geantwoord dat een Bundesland veel 
groter is dan een provincie, zegt ze dat het 
ook per Landkreis gaat. In Nederland zitten 
we met alle regio’s samen in dezelfde, al-
gemene maatregelen opgesloten, terwijl de 
problemen zich in het zuiden concentreren 

en het aantal nieuwe besmettingen in het 
noorden erg klein is.
Ik heb me de afgelopen jaren weleens geër-
gerd aan het gebrek aan belangstelling voor 
het leed dat de aardbevingen in Groningen 
hebben veroorzaakt. Wat zou er gebeuren, 
vroeg ik me af, ook in geschrift, als de aarde 
onder Amsterdam had gebeefd, in plaats 
van onder Groningen – hoeveel gas zou er 
nog zijn opgeboord als er Amsterdamse 
huizen onveilig moesten worden verklaard?

Het antwoord zag ik korte tijd later op televi-
sie. Want er hoefde maar één voorgevel van 
één huis aan de Vijzelgracht in Amsterdam 
te verzakken door de werkzaamheden aan 

de metro of de eigenaar stond dezelfde 
avond al in het journaal te klagen, te eisen 
en zijn leed over de rest van het land uit te 
storten.
Als het nu ook anders was gegaan, vroeg ik 
me af, en het virus was niet in het zuiden 
uitgebroken, maar in het noorden, zeg de 
provincie Groningen, zou de rest van het 
land zich dan ook aan precies dezelfde 
maatregelen hebben gehouden als de Gro-
ningers nu doen? Hoelang zou het hebben 
geduurd voordat de rest van het land een 
hek om Groningen had gebouwd – jullie zijn 
ziek, wij niet – en voor zichzelf de boel weer 
vrolijk had opengegooid?
Het is een retorische vraag, die af en toe in 

me opkomt, zeker nu de maatregelen wor-
den versoepeld en de zomer dichterbij komt. 
Gaat iedere Europeaan dit jaar op vakantie 
in eigen land? En specifieker, intelligenter 
misschien: gaat iedere Nederlander dit jaar 
op vakantie in zijn eigen provincie of regio? 
Of komen al die lieve, besmettelijke mensen 
uit het zuiden en westen, op andere mo-
menten van harte welkom, nu met zijn allen 
naar het noorden, omdat het bij ons nog zo 
goed gaat en veilig voelt? Even namens alle 
noorderlingen: mogen wij dat hek alsnog?

* Column uit de Volkskrant van 22 mei 
2020. Met dank aan de auteur voor toe-
stemming tot plaatsing.

TCMG en Corona-maatregelen
De TCMG heeft door de corona-pe-
rikelen sinds begin maart de werk-
zaamheden deels moeten opschorten 
en anders moeten inrichten. In april 
werd gestart met schade-opnames op 
afstand. 

Een onafhankelijk deskundige en de 
zaakbegeleider beeldbellen dan via de 
camera en luidspreker van smartphone of 
tablet met de bewoner. Deelname is op 
vrijwillige basis. De deskundige geeft aan 
hoe deze de constructie wil beoordelen en 
in samenspraak met de bewoner worden 

foto’s gemaakt. De praktijk wijst uit dat er 
zeker schades zijn die zich hiervoor lenen. 
Deze nieuwe werkwijze zal waarschijnlijk 
doorgezet worden als dit de efficiency ten 
goede komt.
Er zijn tijdens de lock-down wel deskundi-
gen op pad gegaan voor schade-opnames 
in grote, leegstaande panden, zoals kerken 
en schoolgebouwen, grote winkelpanden 
en gebouwen van instellingen en kantoren 
waarvan het personeel nu voornamelijk 
vanuit huis werkt. Het is in deze gevallen 
wel nodig dat de schademelder en de onaf-
hankelijk deskundige fysiek aanwezig zijn, 

want bij deze grote panden wordt alleen de 
schade opgenomen die de schademelder 
zelf heeft geconstateerd. Uiteraard worden 
de regels van het RIVM bij deze opnames 
in acht genomen. In de periode tussen half 
april en half mei zijn zo rond de 200 scha-
degevallen per week opgenomen.

Sinds 11 mei zijn weer expertisebureaus 
uit Noord-Nederland ingeschakeld om 
schades op te nemen. Er is aanvankelijk 
maximaal één schadeopname per dag per 
deskundige ingepland, maar deze maatre-
gel is al weer versoepeld.

Eind mei zat men weer op 550 opnames 
per week. Wekelijks komen bij TCMG ech-
ter zo’n 700-900 nieuwe schademeldingen 
binnen, terwijl er maar rond 600 meldingen 
worden afgehandeld. TCMG zal echt nog 
een tandje moeten bijzetten om de achter-
stand in te halen.

Het streven is om meer opnames te doen 
en de dossiers sneller af te handelen: alle 
schademeldingen zouden in principe bin-
nen een half jaar moeten zijn afgehandeld.

…belofte maakt schuld
vol verwachting klopt ons hart

resteert valse hoop?…

#FakkelvoorGroningen
Geef ’m door!
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Mijnbouwschade en de manier waarop daarmee in het 
verleden is omgegaan heeft een grote impact gehad op veel 
Groningers en Drenten. Bij velen van u heeft het vertrouwen 
in de overheid een diepe deuk opgelopen. 
 

De tijd is aangebroken om meer te doen

Sinds 19 maart 2018 doen we als Tijdelijke Commissie 
Mijnbouwschade Groningen (TCMG) het uiterste om dat 
geschonden vertrouwen te herstellen. Als eerste onafhankelijke 
organisatie die mijnbouwschade in Groningen afhandelt.  
Rechtvaardig, voortvarend en met oog voor de menselijke maat, 
waren daarbij de sleutelbegrippen. U hebt kunnen zien dat de 
start niet makkelijk was en we met horten en stoten op gang zijn 
gekomen. Afgezien van een dip door de coronacrisis, zit de vaart 
er nu in en wachten schademelders steeds minder lang. De tijd 
is aangebroken om meer te doen.

IMG: ook voor waardedaling van woningen  
en voor immateriële schade

Vanaf 1 juli 2020 start het Instituut Mijnbouwschade Groningen 
(IMG) als uitvoerder van de Tijdelijke Wet Groningen. De TCMG 
gaat op in het IMG. U kunt straks bij het IMG terecht voor vrijwel 
alle mijnbouwschade die het gevolg is van gaswinning in het 
Groningenveld en de gasopslag in Norg. 

Zoals:
   Schade aan gebouwen (zoals uw woning of bedrijfspand) 

en andere objecten (bijvoorbeeld de riolering en andere 
infrastructuur)

   Waardedaling of verminderde waardeontwikkeling van uw 
woning. Hiervoor is de Waardedalingsregeling gemaakt.  
Vanaf 1 september kunnen inwoners van de gemeentes 
Loppersum en Appingedam daar een beroep op doen.  
Niet lang daarna volgen andere Groningse gemeentes.

   Immateriële schade, zoals leed, pijn en gederfde 
levensvreugde. We werken aan een Smartengeldregeling 
waarvan u vanaf 1 november gebruik kunt maken.

Zolang er schade door gaswinning kan  
ontstaan zijn wij er

We blijven dus doen wat we doen. Het liefst elke dag iets beter.  
En we gaan meer doen, maar onder een andere naam: Instituut 
Mijnbouwschade Groningen. Dat klinkt best officieel en solide en  
dat is het ook. Het is vooral een garantie, voor iedereen die in de  
buurt van het Groningenveld of de gasopslag Norg woont, werkt  
of onderneemt. Dat er een onafhankelijk aanspreekpunt zal 
zijn om schade vergoed te krijgen die door die gaswinning is 
ontstaan. Zolang die kan ontstaan zijn we er, voor u.

Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) 
wordt per 1 juli Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

 

We blijven doen
wat we voor u doen:
Onafhankelijk schade afhandelen 

Voor meer informatie kijk op: 
schadedoormijnbouw.nl
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Alles kwijt door onverkoopbaar vastgoed
Van landelijk wonen naar een huurhuis 
in Appingedam; het overkwam Ageeth 
Mollema. Samen met haar inmiddels ex-
man wilden ze hun 1,5 ha grond inclusief 
hun woon- en bedrijfspand verkopen, 
maar potentiële kopers durfden het niet 
aan om te investeren in het aardbevings-
gebied. Na jaren van het kastje naar 
de muur gestuurd te zijn, is afgelopen 
januari de koek op: Ageeth besluit een 
punt te zetten achter alle ellende en 
gaat door met haar leven. Al die tijd durf-
de ze niets te zeggen, o.a. bang voor het 
effect op de verkoop van het vastgoed. 
Nu doet ze haar verhaal:

“In 1993 voegden mijn ex-man en ik onze 
bedrijven samen. Hij had een hoveniers-
bedrijf en ik een bloembinderij. We ver-
huisden naar de Hoofdweg in Slochteren. 
In 1997 bouwden we daar twee schuren. 
En na vijf jaar sparen werd ons droomhuis 
gerealiseerd. Ons tuincentrum was echt 
een begrip. Maar hovenierswerk is zwaar 
en mijn ex kreeg last van lichamelijke 
klachten. We besloten om ons vastgoed 
te verkopen en het over een andere boeg 
te gooien: het beheren van een camping 
in Gelderland.”

Ongunstig ondernemersklimaat
De verkoop van de prachtige panden op 
een fantastische locatie bleek zo goed als 
onmogelijk:

“In 2010 zetten we ons bedrijfsterrein, na 
taxatie door LTO Nederland, voor 1,2 mil-
joen te koop. Maar er kwam niemand op 
ons vastgoed af, mede door de financiële 
crisis. De potentiële kopers die voorbij 
kwamen zeiden allemaal: ‘Het is erg mooi, 
maar het ondernemersklimaat staat zwaar 
onder druk in het aardbevingsgebied, dus 
we durven niet te investeren’.”

“Ondertussen draaide mijn ex-man een 
paar dagen per week mee op de camping. 
Ik voelde me gegijzeld in eigen huis en de 
spanningen in ons huwelijk liepen op. Er 
moest echt iets gebeuren dus ik besloot 
bij de gemeente Slochteren aan te klop-
pen. Zij stuurden ons in eerste instantie 
naar de NAM. Daar liep al een schade-
claim voor scheuren in het spiksplinter-
nieuwe beton. We vochten de geringe 
vergoeding (750 euro) aan en kregen na 
veel getouwtrek 30.000 euro uitgekeerd.”

Gegijzeld in eigen huis
“In 2014 besloten we te scheiden. Ik zat 
vast in een woonhuis en bedrijf dat ik sa-
men met mijn ex-man had opgebouwd. Je 
wilt het liefste zo snel mogelijk weg uit die 
idiote situatie. Ik benaderde alle instan-
ties die je maar kunt bedenken: het CVW, 
de NCG, de NAM, de RUG, de gemeente. 
Ik ben werkelijk van elk kastje naar iedere 
muur gestuurd. Als er een opkoopregeling 
was voor particulieren, dan konden wij 
daar toch ook zeker wel aan mee doen? 
De burgemeester vond onze situatie zo 
schrijnend, dat hij ons aanmeldde bij de 
Commissie Bijzondere Situaties. Maar 
helaas, de conclusie was opnieuw: jullie 
zijn ondernemers en wij zijn er voor parti-
culieren.”

Ondertussen kwam er een nog (groter) 
probleem bij: 
“Zodra ze bij de Rabobank wisten dat we 
wilden scheiden, gingen ze moeilijk doen. 
De druk om te verkopen nam toe. We 
maakten een nieuw plan: we zouden de 
grond splitsen en beiden doorgaan met 
een eigen bedrijf. Mijn ex met een kweke-
rij en ik met een afscheidshuis voor nabe-
staanden van overledenen. De gemeente 
vond het een prachtig plan en was ermee 
akkoord. De bank in principe ook, alleen 

toen kwam het volgende probleem om de 
hoek kijken: we stopten de V.O.F. en mijn 
man ging als eenmanszaak verder. Maar 
als startende ondernemer krijg je geen 
hypotheek. Hoewel we al jarenlang vaste 
klant waren bij de Rabobank, werkten ze 
niet mee. Gruwelijk.”

Al het geld verdampt 
“In september 2016 bood iemand minder 
dan de helft van de waarde. Mijn ex was 
direct om en ik ging uiteindelijk noodge-
dwongen akkoord. Na jaren hard werken 
is mijn volledige pensioen verdampt. Mijn 
spaargeld is verdampt. Ik woon nu in 
een huurhuis in Appingedam en heb o.a. 
al in tijden geen nieuwe kleding kunnen 
kopen.”

Licht geëmotioneerd gaat Agaath verder:
“En weet je wat nog wranger is? Nu 
doen de schuren dienst als afscheids-
huis, mijn idee. Het woonhuis is nu een 
wisselwoning voor de NAM. En burge-
meester Hoogendoorn huurt het. Mijn 
gordijnen hangen er zelfs nog! De vorige 
burgemeester leefde met ons mee en de 
huidige leeft in mijn huis. Het voelt heel 
oneerlijk. In al die jaren ben ik niet ge-
hoord. Het is te erg voor woorden dat het 
uitmaakt waar je huis staat in Nederland. 
Dat moet niet mogen.”

“De financiële afwikkeling met mijn ex 
duurde tot afgelopen januari. We hadden 

langer door kunnen vechten, maar ik zag 
het niet meer zitten. Ik wil niet dat de 
NAM of Rabobank nog langer mijn leven 
beïnvloedt. Gelukkig vind ik veel steun 
bij mijn familie en vrienden. Nu de GBB 
aandacht vraagt voor het MKB krijg ik een 
sprankje hoop. Al met al begint de zon 
weer wat te schijnen, en de zomer moet 
nog beginnen!”

Regelingen voor schade door gaswinning gericht op particulieren: 

MKB heeft het nakijken
Ondernemers in het aardbevingsge-
bied hebben het zwaar: niet alleen 
door de coronacrisis, maar ook door 
de crisis in slow motion als gevolg 
van de aardbevingsproblematiek. 
Deze wurgt de laatste acht jaar 
sluipenderwijs een deel van onze 
MKB-ondernemers. Tot op heden 
ontvingen deze ondernemers geen 
enkele bijzondere steun of compen-
satie hiervoor. Het is nu noodzaak 
dat bij de oprichting van het Instituut 
Mijnbouwschade Groningen (IMG) 
ook regelingen voor MKB’ers worden 
opgetuigd.

Wat is er aan de hand?
Het MKB is tot dusver steeds van scha-
deregelingen uitgesloten, met uitzon-
dering van fysieke schade (scheuren). 
Reden hiervoor is de complexiteit: elke 
situatie is anders. Bovendien valt die 
schade (deels) onder ondernemersri-
sico. Daarnaast is het MKB verdeeld; 
er spelen verschillende belangen mee. 
Het is bijvoorbeeld niet te doen als je in 
verband met versterking het bedrijf moet 
sluiten en daar geen compensatie voor 
krijgt,.. Je moet je personeel en vaste 
lasten doorbetalen, je hebt opstartkos-

ten, noem maar op. Een ander belangrijk 
onderdeel is het imago van je bedrijf. Als 
je je bedrijf of pand niet kunt verkopen 
door het slechte vestigingsklimaat, wil 

je ook niet nog meer aandacht vestigen 
op het probleem, want dan raak je het al 
helemaal niet meer kwijt. Dus houd je je 
maar stil. 

MKB-werkgroep van de GBB
Ondertussen hebben veel ondernemers 
hun bedrijf moeten sluiten en/of hun 
pensioenen zien verdampen. Sommigen 
kunnen niet eens met pensioen: het 
bedrijf is onverkoopbaar of men kan 
het zich gewoonweg niet veroorloven 
vanwege te hoge kosten in relatie tot de 
inkomsten. Daarom stelde de GBB sa-
men met haar MKB-werkgroep de notitie 
‘De noodklok luidt voor het MKB in het 
aardbevingsgebied’ op (zie GBB-website). 
Deze notitie deelde zij vervolgens met de 
TCMG en Tweede Kamerleden. In het no-
taoverleg van 27 mei jl. werd vervolgens 
gevraagd hoe het MKB gecompenseerd 
gaat worden. Volgens minister Wiebes 
wordt vermogensschade meegenomen in 
de regelingen die het Instituut Mijnbouw-
schade Groningen (IMG) gaat uitvoeren. 
Maar, zoals het zich laat aanzien, volstaat 
dat bij lange na niet.

Afgelopen voorjaar zou de GBB werk-
groep met de TCMG in gesprek over deze 
kwestie. Helaas kon dat niet doorgaan 
door corona. Nu is het, wederom, afwach-
ten geblazen wat er voor MKB’ers gaat 
gebeuren. 

#FakkelvoorGroningen
Geef ’m door!

sarahleijendekker
Notitie
Addendum: de tekst geeft de emoties van de geïnterviewde weer. De letterlijke citaten zijn emotioneel gekleurd. Het woonhuis is niet door NAM aangekocht, maar door een particulier. Dhr. Hoogendoorn is niet de eerste huurder. Voor geïnterviewde voelt de gang van zaken wrang.
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Geheel onafhankelijk en kosteloos

Postbus 19 Telefoon E-mail 
9919 ZG Loppersum 088 - 223 44 55 info@onafhankelijkeraadsman.nl 

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! www.onafhankelijkeraadsman.nl

Verbruik 
ik te  veel 
energie? Is mijn dak 

geschikt voor 
zonnepanelen?

EERSTE HULP BIJ 
ENERGIE BESPARING

005500 - 220055  0044  3355

HET ENERGIELOKET VAN JE 
GEMEENTE STAAT VOOR JE 
KLAAR
Bereikbaar op werkdagen tussen 
9:00 en 17:30 uur
www.energieloket-groningen.nl
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Emigreren uit aardbevingsgebied
Pien Kranenburg woont samen met haar 
man in Zuidbroek, schuin tegenover 
een gasplatform. Ze hebben hun huis 
helemaal gesloopt en verbouwd, maar 
woongenot hebben ze niet meer. Zo wei-
nig zelfs, dat ze besluiten naar Spanje te 
emigreren. Pien vertelt:

“De verbouwing van ons huis was een enorm 
project. We zijn in 2001 vanuit Groningen 
naar Zuidbroek verhuisd. De eerste jaren von-
den we het hier fantastisch, maar vanaf 2012 
werd het allemaal wat minder rooskleurig. 

“Onze eerste schade ontstond in 2012. Dan 
denk je ‘we herstellen de schade en dan is 
het weer klaar’. Maar sindsdien is er nooit 
een einde aan gekomen.”

Na een contraexpertise en daarna de arbiter 
- zo’n twee jaar verder – werden schades 
uitgekeerd als mijnbouwschade en kon be-
gonnen worden met herstel. In die zelfde tijd 
openbaarden zich al weer nieuwe schades. 
Nieuwe procedures werden opgestart. Het 
werden processen die een keer of acht moes-
ten worden doorlopen.

Pien: “Daar word je helemaal gek van!”
“Wij denken dat ons huis versterkt of her-
bouwd moet worden omdat de constructie 
jaar in, jaar uit maar blijft trillen. Het verkrui-
melt om ons heen. Het is gescheurd en om 
de scheuren heen is het weer gescheurd en 
daar omheen ook weer. We betwijfelen of de 
boel nog wel stevig staat.”

Taxaties
Het HRA-model beschouwt Pien Kranenburg 
als een onbetrouwbaar systeem. “Gelukkig is 
er door maatschappelijke organisaties afge-
dwongen dat mensen een opname op verzoek 
kunnen aanvragen. Dat hebben wij dus ook 
gedaan, maar door de coronacrisis gebeurt 
dat nog niet. We weten dus nog steeds niet 

waar we aan toe zijn.”
“Ondertussen hebben we onze woning ver on-
der de prijs moeten verkopen, omdat we gaan 
emigreren. Toen deden we een beroep op de 
waarderegeling van de NAM, compensatie van 
waardevermindering na verkoop. De taxateurs 
van de NAM hebben een heel onbetrouwbare 
taxatie gedaan. Daar heb ik net een uitgebrei-
de blog over geschreven, waarin ik laat zien 
hoe ze er alles aan doen om te voorkomen 
dat jij je schadevergoeding krijgt. Daar waren 
wij zo boos over dat we ze hebben aange-
klaagd via het tuchtrecht.”

“In juli start een nieuwe waarderegeling bij 
het Instituut Mijnbouwschade. Het kan zijn 
dat die wel met een rechtvaardiger regeling 
gaat komen, maar wij zijn bang dat dat voor 
ons te laat is, omdat wij dit jaar gaan emigre-
ren.”

“Geïnstitutionaliseerde corruptie”
“Het geeft je het gevoel dat je jarenlang 
bedonderd bent, dat je huis inmiddels on-
betrouwbaar is en dat ondertussen je eigen 
vermogen, dat ook ons pensioen is, hele-
maal verdampt. Daarin zijn wij niet uniek; 
dat gaat zo’n honderdduizend mensen aan. 
Niet iedereen is even mondig. Ik vind het erg 
dat mensen helemaal kapot gaan aan dit 
soort situaties, als zij hun schades niet meer 
melden. Het systeem van schadeafhandeling 
is niet transparant en zit gewiekst in elkaar. 
Er is ook niemand verantwoordelijk voor 
gehouden of strafrechtelijk vervolgd. Ik noem 
het geïnstitutionaliseerde corruptie. Maar het 
is heel moeilijk om aan te vechten.”

“Mijn overgrootvader heeft in 1937 een 
handboek Nederlands Staatsrecht geschre-
ven. In zijn handboek schrijft hij dat de Staat 
veiligheid, bezittingen en vrijheid moet garan-
deren. Dat is de kerntaak van de Staat. In 
ons aardbevingsgebied leven we al heel lang 
niet meer in een rechtstaat en ik zie nog niet 
echt dat er verbetering komt.”

“En als we straks in Spanje leven, heb je 
niet constant het gevoel dat je rechtszaken 
moet voeren of onrechtvaardige zaken moet 
aankaarten. Spanje heeft in 2011 de situatie 
heel kordaat aangepakt, nadat in Murcia ker-
ken en huizen waren verwoest door aardbe-
vingen, ook door gaswinning. De bestuurders 
en seismologen die dit gebied in onveiligheid 
hebben gebracht, zijn berecht en de histori-
sche kerken en huizen weer hersteld. Binnen 
een paar jaar was het leed geleden.”

Zitting Raad van State vaststelling  
gaswinningsbesluit
Voor de vierde keer in vijf jaar tijd zaten 
op 2 juni jongstleden vertegenwoordi-
gers uit Groningen tegenover minister 
Wiebes. Deze keer om in beroep te gaan 
tegen het vaststellingsbesluit voor de 
gaswinning in het gasjaar 2019-2020. 
In het vaststellingsbesluit ging Wiebes 
nog uit van 11,8 miljard m3 gas. In het 
voorjaar was dit al aangepast naar 10,7 
miljard, en ter zitting werd verklaard dat 
men nu uitgaat van een totaal van 9 
miljard m3 voor het gasjaar 2019-2020. 
Dat komt vooral door de zachte winter 
van het afgelopen jaar. 

Deze keer ontbraken de Provincie Gronin-
gen en de “aardbevingsgemeentes” op de 
zitting. In de periode dat het mogelijk was 
bezwaar te maken tegen het voorgenomen 
gasbesluit, lanceerde Wiebes zijn “crisisaan-
pak” voor de regio. Regionale politici namen 
daar kennelijk genoegen mee.

De Groninger Bodem Beweging, het Gasbe-
raad, de OnVeiligheidsRegio en een handvol 
andere doorzetters waren opnieuw aanwe-
zig om de Raad van State te wijzen op het 
voortduren van de bevingen, het doorgaan 

van de schade, de te trage en te bureaucra-
tische afhandeling. Verder brachten zij op-
nieuw naar voren: het falen van het HRA-mo-
del, het falen van de versterkingsoperatie 

en de aanhoudende onzekerheid voor de 
inwoners. Als nieuw argument is ingebracht 
dat gaswinning vanuit slechts één punt, de 
zuid-oostlocatie Slochteren, extra gasstro-

men in de ondergrond veroorzaakt. Deze 
stromingen leiden tot extra aardbevingen. 
Door een deskundige van de minister werd 
dit argument volmondig erkend.

De GBB eist bovendien, naast stopzetting 
van de gaswinning, dat deze stopzetting in 
de wet wordt vastgelegd. Zodat over een 
paar jaar niemand meer in de verleiding 
kan komen om de gaskraan toch maar weer 
“eventjes” open te zetten.

De rechters van de Raad van State stelden 
opnieuw indringende vragen aan de landsad-
vocaat. Het is wrang te moeten horen, dat 
de papieren werkelijkheid van de overheid 
zo hardnekkig blijft bestaan. 

Eind juli doet de Raad van State uitspraak. 
De voorgaande keren heeft minister Wiebes 
forse kritiek gekregen. Een voorspelling over 
de uitspraak is ditmaal moeilijk te geven. 
De gaswinning gaat hard terug. Maar de 
maatregelen om schade te herstellen en te 
voorkomen, falen des te duidelijker.

Emigreren uit aardbevingsgebied, het autobiografische verhaal van 

Pien Kranenburg en haar man, is in boekvorm verkrijgbaar. 

…kikker duikt onder
nergens is het meer veilig

gas stinkt steeds naar geld…

#FakkelvoorGroningen
Geef ’m door!
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bestuursrecht     advocaat

www.degoedebestuursrecht.nl

Vastgelopen in uw 
versterkingstraject 
met de NGC?

Wij geven deskundige ondersteuning en 
beoordelen uw vaststellingsovereenkomt.

Luchtwarmtepompen

UW WONING 
ENERGIEZUINIG MAKEN 

TIJDENS OF NA HET HERSTELLEN 
VAN AARDBEVINGSCHADE?

 VRAAG SUBSIDIE AAN!
Woningeigenaren met minimaal € 1.000 erkende 

aardbevingschade, die hun woning energiezuinig 

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

zonnepanelen of 1 van de andere 15 maat  regelen,  

kunnen een bijdrage ontvangen van 100% van de  

kosten met een maximum van €4.000,- per woning. Doen!

Meer informatie of subsidie aanvragen? 

Ga dan naar www.snn.nl/waardevermeerdering

Noorderhaven 1033
9712 VR Groningen
Tel.: 06-10838851
Email: destucadoorvandervelde@gmail.com

Langelandsterweg 97
9982 BD Uithuizermeeden
06 - 83 67 57 09

Binnenweg 11
9906 PR Bierum
06 - 11 75 42 98

info@uiluitvaart.nl
www.uiluitvaart.nl

Wij werken samen met 
uitvaartverenigingen en

-verzekeringen
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Herhaling van zetten 

Kamerdebat laat vooral  
veel onbesproken
Door de coronacrisis zijn een aantal 
zaken duidelijk geworden. Zonder al te 
veel democratische discussie worden 
besluiten genomen, en uitgevoerd. De 
noodzakelijke discussies over belangrij-
ke zaken worden opgeschort. Na maan-
den stilte was er op 27 mei weer eens 
een gasdebat in een aangepaste ruimte 
in de Tweede Kamer met de ministers 
Wiebes en Ollongren. Door de lange pau-
ze kwamen veel onderwerpen voorbij. 

Kamerleden toonden zich opnieuw geschokt 
en verontwaardigd over de veel te trage 
voortgang op alle fronten. Achtergestel-
de groepen (#Enwijdan had een prachtig 
getimede actie; en hoeveel anderen denken: 
#Enwijdan?), de alvast op voorhand uitge-
keerde €90 miljoen compensatie voor Shell 
en Exxon: kortom, alle ellende passeerde de 
revue.

Tweede Kamerlid William Moorlag (PvdA) 
wees op de zeer hoge kosten die gemoeid 
zijn met het schadeherstel. Tegenover elke 
uitbetaalde euro aan schadevergoeding 
staat maar liefst € 0,78 aan apparaatskos-
ten! En dan heeft Moorlag nog niet eens de 
laatste cijfers van de NCG gezien. 

Minister Wiebes reageerde ontspannen. Hij 
raakt op papier steeds meer verantwoorde-

lijkheid kwijt: NCG en TCMG (straks IMG) zijn 
zelfstandig en de versterking heeft hij minis-
ter Ollogren van Binnenlandse Zaken in de 
schoenen geschoven. Nee, nee, we moeten 
ons geen zorgen maken over vertraging van 
de afbouw in exportgas of over vertraging bij 
de bouw van de stikstoffabriek. 

Er zijn minder zware bevingen en ja, ja, er 
is wat achterstand bij de versterkingen, het 
MKB wordt achtergesteld, de bureaucratie is 
te groot en te duur, de wetgeving gaat traag, 

maar wees gerust. Alles komt goed. Geheel 
toevallig waren voorafgaand aan het debat 
de adviezen over immateriële schade en de 
waardedalingsregeling openbaar gemaakt. 
Er gaat weer veel geld naar Groningen.

Minister Ollongren verklaarde dat naast de 
versterking, een breder toekomstperspectief 
met meer democratie nodig is voor Gro-
ningen. Opnames en beoordeling moeten 
en zullen doorgaan. De minister gaf al aan 
dat de gestelde doelen niet gehaald gaan 
worden. Ze was nota bene blij met een 
alweer vernietigend rapport van de Ombud-
sman. “Wat wij doen is dus nodig”. Over de 
uitvoering: helemaal niets. Want: “We gaan 
werken volgens nieuwe inzichten”. Haar 
uitspraak kan nog grote gevolgen hebben.

Het lijkt er sterk op, dat minister Ollongren 
alle beoordelingen aan de hand van de 
nieuw bijgestelde HRA- en NPR-richtlijnen 
laat uitvoeren. Als dat maar lang genoeg 
duurt, zullen alle woningen veilig verklaard 
worden. De versterking stopt. En dan?
Groningen blijft murw gebeukt achter. Met 
twee peperdure Onafhankelijke Bestuurs-
organen en een corrumperend NPG. Met 
herstelde wijken en huizen, met vervallen 
wijken en huizen, met tevreden, maar met 
nog veel meer ontevreden inwoners.

…fakkels branden weer
versnelling vertraagt nóg meer

genoeg is genoeg…

#FakkelvoorGroningen
Geef ’m door!
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ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

Rabo Samen Online; ondersteuning en begeleiding. Ook nu!
Heeft u te horen gekregen dat uw 
woning versterkt of zelfs gesloopt moet 
worden? Roept dit vragen bij u op? Over 
uw hypotheek of verzekeringen? Of wilt 
u samen met een expert uw financiën 
voor versterking of verbouwing van uw 
woning inzichtelijk maken?

Dan staan wij voor u klaar. Ook nu!
Met Rabo Samen Online zijn wij bereikbaar via 
videochat. Antwoord op uw vragen zonder dat 
u er de deur voor uit hoeft. Tijdens het gesprek 
bespreken we dezelfde onderwerpen als bij een 
afspraak op ons kantoor. Voordeel: u bespaart 
reistijd, zit in uw eigen omgeving en u voert het 
gesprek met onze vertrouwde adviseurs.

Zo combineren wij het gemak van online met 
het vertrouwde gevoel van persoonlijk advies.

Maak nu vrijblijvend een afspraak via:
(088) 722 66 00.
 

 Jeroen Katerberg

" Ik ben al bijna 10 jaar werkzaam als Financieel Adviseur bij de Rabobank in Delfzijl. Ik 

heb veel klanten geholpen met hun hypotheek, waarbij er sprake was van aardbevings-

schade aan hun woning. Ik vind het waardevol om oplossingen te kunnen bieden rondom 

wonen en de daarbij passende hypotheek. Ik ervaar hierbij dat mensen vaak op zoek zijn 

naar duidelijkheid over hun financiële mogelijkheden, maar ook over het verloop van een 

aanvraag. Hierbij help ik graag, zodat mensen bewuste keuzes kunnen maken."

 Karin de Haan-Benjamins

" Sinds 2006 werk ik als Financieel Adviseur bij de Rabobank in Delfzijl. Bij een aantal 

klanten die ik heb geholpen was sprake van een schrijnende situatie, vooral vanwege 

de lange periode van onzekerheid omtrent de afwikkeling van de schade. Sommige 

mensen waren al jaren aan het vechten. Ik heb gemerkt dat klanten het erg prettig 

vinden dat we met hen meedenken en ons flexibel opstellen." 

Betaalbare vloeren van  
topkwaliteit!

Hoendiep 97-D3, 9718 TE Groningen | T (050) 312 87 31 | E info@smantvloeren.nl | I www.smantvloeren.nl

www.smantvloeren.nl
www.gvagroningen.nl
info@gvagroningen.nl
050 211 54 74

Geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied Groningen  

Wat is jouw verhaal? 

De bevingsproblematiek veroorzaakt niet alleen schade aan huizen, maar ook aan levens 
van mensen. Veel mensen raken uit evenwicht doordat de bevingsproblematiek, naarmate 
deze langer aanhoudt, steeds meer gaat drukken op het ‘gewone’ leven. Er kan sprake zijn 
van verlies van veiligheid, van vertrouwen en van veerkracht. 
 
Door wat je meemaakt kunnen er vragen gaan spelen die gaan over wat voor jou het leven de 
moeite waard maakt. Soms zijn dit soort vragen bewust aanwezig, soms treden ze minder op 
de voorgrond. 
Geestelijk verzorgers ondersteunen bij deze vraag, luisteren naar je verhaal en helpen je 
ervaringen te ordenen. Samen kunnen we zoeken naar wat je kracht en inspiratie kan geven, 
aansluitend bij je eigen overtuigingen en ervaringen in het leven. 
 
Wij hebben een neutrale en onafhankelijke positie, dat wil zeggen: we zijn niet gebonden aan 
de overheid of de NAM, welzijnsorganisaties of levensbeschouwelijke organisaties. 
Gesprekken met ons kunnen bij je thuis, in onze Proatbus of telefonisch plaatsvinden en zijn 
kosteloos en vrijblijvend.  
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ADVERTENTIE

VERHUISBEDRIJF

OMA
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!

AARDBEVINGSSCHADE?

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

Waardedalingsregeling
Zoals bekend zijn de prijzen van de woningen boven het Groningenveld door 
de gaswinning fors gedaald. De overheid gaat dat compenseren. Dat wordt de 
waardedalingsregeling genoemd. De waardedalingsregeling gaat vastgesteld en 
uitgevoerd worden door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat per 
1 juli 2020 van start gaat. 

IMG
De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade 
Groningen (TCMG) gaat per 1 juli over in 
het Instituut Mijnbouwschade Groningen 
(IMG). Het IMG behandelt behalve de 
scheuren in het huis (waar nu de TCMG 
voor is), ook de waardedalingsregeling, de 
vergoeding voor immateriële schade (ook 
wel smartengeld genoemd) en vermogens-
schade. 

Voor immateriële schade gaat het IMG 
een aparte regeling vaststellen en uit-
voeren. Vermogensschade is materiële 
schade waarbij het mogelijk is de schade 
in euro’s te bepalen. 

Dat kan bijvoorbeeld gelden voor een 
ondernemer die omzetderving leidt door 
de gaswinningsproblematiek. Ander voor-
beeld: als iemand ziek wordt als gevolg 
van de stress rond de gaswinning, en de 
nota van de psycholoog wordt niet door de 
ziektekostenverzekeraar vergoed, dan is 
die nota ook vermogensschade. Vergoe-
ding kan straks bij het IMG aangevraagd 
worden. De stress zélf kan bovendien 
aanleiding zijn een aanvraag te doen voor 
vergoeding van immateriële schade.

Elke aanvraag leidt tot een besluit van het 
IMG. Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk. 
En als het bezwaar niet gehonoreerd wordt 
kun je in beroep gaan bij de bestuursrech-
ter.

Elke uitkering van het IMG wordt gezien 
als een schadevergoeding. Een scha-
devergoeding is geen inkomen, en dus 
belastingvrij. Maar let op: er is één uit-
zondering: een schadevergoeding wegens 
omzetderving is vervangend inkomen, dus 
wél belastbaar.

Waardedalingsregeling
Minister Eric Wiebes heeft een commissie 
onder leiding van de jurist Hammerstein 
gevraagd een methode te adviseren. Het 
IMG heeft aangegeven dat advies gro-
tendeels te volgen, ondanks de kritiek 
van onder meer de Groninger Bodem 
Beweging, de Stichting WAG en professor 
George de Kam. De waardedalingsregeling 
gaat van start op 1 september 2020. 

Omdat het om heel veel woningen gaat, 
zo’n 90.000, zal de waardedalingsregeling 
per gebied opengesteld worden. Er wordt 
gestart met de gemeenten Loppersum en 

Appingedam. De aanvraagprocedure zal 
eenvoudig worden omdat veel gegevens al 
bij het IMG bekend zijn, en vooraf ingevuld 
zijn – net zoals bij een belastingaangifte.

De basis van de regeling is een vergoe-
ding aan de eigenaar van de woning. 
Iedereen die woningeigenaar was tussen 
16 augustus 2012 (Huizinge) en 1 januari 
2019 kan een aanvraag indienen. De 
waardedaling wordt berekend over de peri-
ode dat iemand eigenaar was. 

De woning moet liggen in een gebied waar 
de gaswinning effect heeft op de waar-
deontwikkeling van de woning. Dat gaat 
om postcodegebieden (per 6 posities: 4 
cijfers en 2 letters) met schades. 

De hoogte van de vergoeding wordt een 
percentage over de WOZ-waarde van de 
woning op 1 januari 2019, of een hogere 
verkoopprijs. De percentages lopen uiteen 
van maximaal 18,4% in enkele postcode-
gebieden van de gemeente Loppersum 
tot minimaal 2,7% op sommige plekken in 
Oldambt. Hierin volgt het IMG het model 
van Atlas voor Gemeenten. 

Bezwaar maken
Tegen het besluit van het IMG kun je 
bezwaar maken en krijg je de gelegenheid 
een grotere waardedaling aan te tonen 
dan uit het model komt, of te wijzen 
op bijzondere omstandigheden. Ook is 
“maatwerk” mogelijk voor gebouwen die 
naast een woonfunctie ook een andere 
functie hebben, zoals bewoonde molens 
en boerderijen.

Onaanvaardbaar
De commissie Hammerstein adviseerde 
ook dat een uitkering volgens de oude 
waarderegeling van de NAM als volledi-
ge kwijting moest gelden. Eigenaren die 
zo’n uitkering van de NAM hebben gehad, 
zouden dus geen beroep meer kunnen 
doen op deze nieuwe waardedalingsrege-
ling van de overheid. Het IMG lijkt ook dat 
advies over te nemen. Voor de Groninger 
Bodem Beweging is dat onaanvaardbaar. 
Immers, als iemand een paar jaar geleden 
in Loppersum zijn huis moest verkopen 
leed hij of zij een groot (en vaak een heel 
groot) verlies. 

De vergoeding die de NAM dan uitkeerde 
op basis van haar waarderegeling was 
niet meer dan een fooi, een schijntje. 

Het kwam vaak niet in de buurt van het 
werkelijke verlies. De Groninger Bodem 
Beweging vindt wel dat zo’n eerdere uit-
kering op de uitkering van de uiteindelijke 

waardedalingsregeling in mindering mag 
worden gebracht. Maar het verschil moet 
alsnog worden uitgekeerd.

…wikken en wegen
het heft in eigen handen

goede raad is duur…

#FakkelvoorGroningen
Geef ’m door!
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Kenmerken Vergnes Expertise
•  Wij komen op voor uw belangen
•  Vakkundige schadeopname
•  Onafhankelijk
•  Objectieve bouwkundige ingenieurs
•  Ruime ervaring met mijnbouwschades
   (o.a. gaswinningsschade)

Mijnbouwschade?

Laat u bijstaan!

Wat kunnen we voor u betekenen?
•  Een contra-expertiserapport opstellen
•  Opstellen zienswijze / bezwaarschrift TCMG
•  Begeleiding tijdens schade-opname TCMG
•  Deskundige beoordeling van herstelwijze
•  Advies en begeleiding bij bouwkundig versterken
•  Een nulmeting uitvoeren

Wij zijn het regionale expertisebureau dat opkomt voor de  belangen van 
iedereen die getroffen is door mijnbouwschade. Vergnes Expertise heeft 
jarenlange ervaring in de schade-expertisebranche. Onze insteek is dat de 
schade volledig en duurzaam wordt hersteld op kosten van de veroorzaker.

                                                    U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen 

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

Aangesloten bij 
de kamer van

EXPERTISE BV
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