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Vo o r w o o r d v a n h e t b e s t u u r
Beste leden,
Binnenkort – 10 februari – vindt het zoveelste Kamerdebat over de gaswinningsproblematiek in
Groningen plaats. De hoofdschotel is dit keer de behandeling van de ‘wet versterking’, beter
gezegd: de aanvulling van de Tijdelijke Wet Groningen met een aantal artikelen over de aanpak
van de versterking.
De GBB heeft in het verleden keer op keer benadrukt dat de aanpak en de besluitvorming over de
versterking te complex is: er zijn teveel partijen die zich er mee bemoeien. En voor elke cent moet
– bij wijze van spreken – eerst een handtekening van deze of gene worden gehaald. Het nieuwe
wetsontwerp brengt daar nauwelijks verandering in. Om dit te veranderen moet het wetsontwerp
fundamenteel op de schop. We zijn daarom pessimistisch over de afloop.
De aanpak van de schade komt ook nog op tafel. Al jaren hebben we gepleit voor duurzaam
herstel in plaats van het cosmetisch dichtsmeren van scheuren. Dat betekent dat je constructieve
problemen bij huizen moet gaan aanpakken om mijnbouwschade in de toekomst te helpen
voorkomen. Voorzitter Bas Kortmann van de IMG heeft zich nu achter dit standpunt geschaard
en heeft een verzoek met deze strekking naar de ministers gestuurd.
Het lijkt erop dat er voor dit standpunt een meerderheid in de Tweede Kamer is te vinden.
Deze aanpak van schade betekent wel dat het rijk zal moeten bijpassen: de NAM zal deze vorm
van schadeherstel niet willen betalen. We kunnen dus weerstand verwachten van de
beleidsbepalers want, dat weten we inmiddels: het draait allemaal om geld.
Eens kijken of de Kamerleden hun rug recht kunnen houden.
Verderop in deze nieuwsbrief legt Derwin Schorren uit dat hij stopt als bestuurslid bij de GBB.
Hier wil ik Derwin hartelijk bedanken voor zijn langdurige bijdrage aan het bestuurswerk.
We zullen hem zeker missen.
Jelle van der Knoop
voorzitter GBB
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Ve r s t e r k i n g
Nieuwjaarsbericht NCG
De directeur van de NCG, Peter Spijkerman, meldt in zijn nieuwsjaarsbericht
“goed op weg te zijn".
Weliswaar is het beloofde aantal opnames in 2020 niet gehaald (2.883 i.p.v. 4.000), maar wel het
aantal beoordelingen (4.178 i.p.v. 4.000). Het aantal adressen dat versterkt is bedraagt nu 1.647.
Dat is na controle en correctie van data. Er wordt ook een nieuwe term geïntroduceerd. Het aantal
adressen waar het versterkingsproces is afgerond. Dat zijn er eind 2020 welgeteld 1.769.
Versterkt wil zeggen dat het pand fysiek versterkt is of het is gesloopt en vervangen door
nieuwbouw. Versterkingsproces afgerond wil zeggen óf het huis is versterkt óf we doen niets
meer. Het kan bijvoorbeeld om scholen gaan die wel gesloopt worden maar waar geen
nieuwbouw meer plaatsvindt omdat de kinderen naar een andere school gaan.

Zie hier het nieuwjaarsbericht:
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/actueel/nieuws/2021/01/22/cijfers-over-2020gepubliceerd---interview-peter-spijkerman

Versterkte huizen en nog niet versterkte huizen
In het versterkingsproces van een pand worden 4 fasen onderscheiden:
opname
beoordeling
planvorming
uitvoering
In de ‘werkvoorraad’ van de versterkingsoperatie zitten nu 26.724 adressen.
Daarvan zijn er 1.647 al versterkt. Dat betekent dat bij deze adressen de fase ‘uitvoering’ gereed
is.
Zo’n 13.000 Groningse huiseigenaren hebben begin dit jaar een brief van de NCG ontvangen.
Dat was een uitvloeisel van het ‘bestuursakkoord’ van 6 november 2020. Het gaat om de
adressen waar wel al een opname is geweest, en waar de beoordeling (bijna) klaar is: men heeft
al een versterkingsadvies (VA) ontvangen of gaat dat voor 1 juli 2021 krijgen.
Als er volgens dit VA maatregelen nodig zijn, dan krijgt de eigenaar de keuze:
óf: 1. de versterking laten uitvoeren volgens dit VA
óf: 2. de versterking niet laten uitvoeren en vragen om een herbeoordeling volgens de nieuwste
norm + recht op maximaal €30.000. Waarschijnlijk zegt die herbeoordeling (tegen de nieuwste
norm, de NPR 9998: 2020) dat er niets meer hoeft te gebeuren, dan wordt er ook niets meer
gedaan. Mocht die herbeoordeling ertoe leiden dat toch iets versterkt moet worden dan wordt dat
uitgevoerd.
Maar recht op de € 30.000 heeft de eigenaar sowieso als hij kiest voor optie 2.
De € 30.000 bestaat echter uit 3 bedragen:
de bestaande subsidie voor verduurzaming (€ 7.000); moet apart aangevraagd worden via
SNN
een subsidie voor woningverbetering (€ 10.000); deze regeling is er nog niet – wordt
ingericht voor 1 juli 2021
een bedrag voor vrije besteding (€ 13.000); ook dit moet nog geregeld worden.
De adressen die deze brief hebben gekregen worden in het bestuursakkoord aangeduid als
groep A.
Er is ook een grote groep adressen van de 26.724 waar nog helemaal geen opname is geweest.
Zo’n 10.000 adressen. Op deze adressen gaat een brief van de gemeente of NCG bezorgd
worden voor 1 mei 2021. Dit is in het bestuursakkoord groep C.
Dan is er nog een groep adressen (ongeveer 4.000) waar de versterking anders aangepakt gaat
worden, bijvoorbeeld omdat er anders ongelijkheid in de straat ontstaat. Dat heet clustering.
De gemeente bepaalt dat. Deze adressen krijgen een brief van de gemeente voor 1 maart 2021.
Dit is in het bestuursakkoord groep B.

Wat is de werkvoorraad van de NCG?
De werkvoorraad van de NCG bevat dus 26.724 adressen. Veel eigenaren van panden hebben
nog nooit iets van de NCG vernomen, en vragen zich af: zit ik in de werkvoorraad?
Het is relatief eenvoudig in de vroegere gemeenten Ten Boer en Loppersum: alle adressen zitten
in de werkvoorraad. In Appingedam zit 80% erin, in Delfzijl 45%. En dan zijn er een beperkt aantal
adressen in Het Hogeland, Midden-Groningen en Oldambt. Onzeker? Vraag het de NCG!

Advies voor de eigenaar
Al jaren pleit de GBB ervoor dat de eigenaar een onafhankelijk adviseur kan inschakelen als er
een VA ligt van de NCG. Immers, een versterkingsadvies is een moeilijk leesbaar document, en
heeft grote consequenties voor de eigenaar van het pand. Wat is er dan beter dan dat hij of zij
een eigen bouwkundig of juridisch adviseur kan raadplegen?
In de aanloop naar het ‘bestuursakkoord’ is deze wens nogmaals onder de aandacht gebracht.

Schade
Nieuwe schademelding, na gebruik van de stuwmeerregeling
Mensen die in 2019 gebruik hebben gemaakt van de stuwmeerregeling, en in 2020 weer nieuwe
schade meldden kregen van het IMG een wonderlijke afwijzingsbrief. In die brief gaf het IMG aan
niet van plan te zijn langs te gaan komen, en voornemens te zijn (op afstand) een afwijzend
besluit te nemen. De IMG schreef letterlijk in deze brieven: “Het is namelijk niet mogelijk dat er
aan uw gebouw nieuwe schade is ontstaan als gevolg van bodembeweging door mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld en de gasopslag Norg.”
”Alsof ze God zijn, en alwetend zijn”, gaf een Groninger als commentaar.
Ruim 1.700 eigenaren kregen deze afwijzingsbrieven. Ze kregen de mogelijkheid zelf met
zienswijzen proberen aan te tonen dat er wél nieuwe schade was. Zo’n 700 hebben vervolgens
een zienswijze ingediend.
Op 22 december maakte het IMG bekend dat deze werkwijze wordt aangepast. Alle schade die
niet op nulmeting staat (de nulmeting is bij de stuwmeerregeling gemaakt) wordt voortaan als
nieuwe schade beschouwd, en kan dus gemeld worden.

Waardedalingsregeling
De waardedalingsregeling wordt uitgevoerd door het IMG,
zie https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling
Op 1 januari 2021 is de regeling opengesteld voor de laatste gemeenten in het gaswinningsgebied. Niet in alle postcodes is er echter recht op vergoeding uit de waardedalingsregeling.
De waardedalingsregeling is alleen van toepassing in het gebied waar de marktprijzen meer dan
gemiddeld zijn gedaald, na Huizinge. Dat gebied is in het volgende plaatje weergegeven. Of een
pand al dan niet fysieke schade heeft (scheuren) of het pand in de versterkingsoperatie zit is
hiervoor niet relevant.

Het IMG heeft in 2020 al zo’n 60.000 aanvragen ontvangen. Men heeft meer dan 8.000
afgewezen. Daar zitten veel eigenaren bij (zo’n 6.000) die het huis kochten ná Huizinge: dan is er

alleen recht op een uitkering als er in de periode tussen aankoop en 1-1-2013 ter plekke van het
huis een sterke beving is geweest. Zo'n 600 zijn afgewezen omdat er sprake is van een
aanstaande of uitgevoerde sloop en nieuwbouw. En 700 zijn afgewezen omdat ze eerder gebruik
hebben gemaakt van de waarderegeling van de NAM.
Zoals bekend heeft de GBB oproepen gedaan voor eigenaren met grotere waardedalingen dan
20% in de WOZ tussen 1-1-2013 en 1-1-2019, en voor eigenaren die gebruik hebben gemaakt
van de waarderegeling van de NAM en daarom nu niet mee mogen doen in de waardedalingsregeling van het IMG. Voor beiden onderzoeken we de mogelijkheden van proefprocessen.
Over de groep die gebruik heeft gemaakt van de waarderegeling van de NAM heeft de minister
een onderzoek opgestart, wat in maart 2021 tot een besluit moet leiden.
Volledigheidshalve herhalen we ons eerdere advies:
Advies voor mensen die gebruik hebben gemaakt van de waardedaling van de NAM en nog niet
hebben aangevraagd bij IMG: Vraag nu niet aan. Een aanvraag wordt toch afgewezen. Wacht op
maart 2021. De waardedalingsregeling kent geen einddatum dus er is geen haast.

Sloop/nieuwbouw
Het IMG wijst, zoals bekend, verzoeken voor vergoeding uit de waardedalingsregeling af als het
pand op de nominatie van de NCG staat voor sloop/nieuwbouw.
In oktober 2020 kregen 86 echter ten onrechte toch de waardedaling uitgekeerd. Dit kwam door
een fout aangeleverde lijst van de NCG. Na opwinding in de Tweede Kamer mochten de
ontvangers hun onterecht ontvangen bedragen houden.
In januari 2021 gebeurde dit echter nogmaals. Nu hebben 80 eigenaren ten onrechte een
vergoeding ontvangen. De NCG zegt aan het opschonen van haar data te werken, maar kan niet
uitsluiten dat het nog een keer mis gaat (of mis blijkt te zijn gegaan).

Immateriële schade
Het IMG werkt nog aan de nieuwe regeling voor het vergoeden voor immateriële schade.
Naar verwachting wordt hierover meer bekend gemaakt in het tweede kwartaal

Mijnbouw
Nieuwe minister
Op 15 januari trad minister Eric Wiebes van EZK af, tegelijk met het demissionair worden van het
kabinet Rutte III. Op 21 januari werd Bas van ’t Hout benoemd als nieuwe (demissionaire)
minister van EZK.

Financiële perikelen met de NAM
Minister Eric Wiebes verzekerde de Groningers sinds 2018 bij hoog en laag dat de NAM geen
enkele rol meer speelde in Groningen. De werkelijkheid is natuurlijk anders. Bij beleidskeuzes zijn
de financiële belangen voortdurend doorslaggevend.
In de eerste brief van Bas van ‘t Hout aan de Tweede Kamer gaat hij in op de problemen die er
zijn met de financiële afspraken met de NAM en haar aandeelhouders Shell en Exxon-Mobile.
Het betreft hier de gasopslag Norg. Norg is cruciaal voor de afbouwplannen van de gaswinning
Groningen, en is eigendom van de NAM. Hij kondigt een vertrouwelijke briefing van de Tweede
Kamer aan.
Het geschil tussen Staat en NAM over Norg gaat voorgelegd worden aan een onafhankelijk
arbitragepanel.
Eerder was al bekend dat EZK al een voorschot van € 90 miljoen aan de NAM had betaald voor
Norg, en dat NAM weliswaar de heffingen van EZK voor de schadevergoedingen over 2018 en
2019 had betaald, maar hierbij "bezwaren had geuit”. Ook zijn er flinke problemen bij de verdeling
van de kosten van de versterking.
We herinneren het ons nog goed. Op 25 juni 2018 kwam Eric Wiebes triomfantelijk naar buiten
met het "Akkoord op hoofdlijnen": De Staat en de NAM waren het eens! Intussen wordt er echter

op de achtergrond al twee en half jaar gesteggeld over de invulling van die hoofdlijnen. Dit heeft
ook al tot arbitrage geleid. Hier moet nog een arbitrage-overeenkomst uitgewerkt worden.
Zie hier deze brief:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/26/kamerbrief-over-voortgangovereenkomsten-norg-om-de-gaswinning-versneld-te-beeindigen

Zojuist verschenen
Kaart aan de koning
Woensdag 23 december verspreidde de GBB 125.000 kaarten, geadresseerd aan koning WillemAlexander, huis aan huis in het gaswinningsgebied van de provincie Groningen.
De vraag aan de inwoners was of zij hun wens voor Groningen voor 2021 wilden opschrijven en
aan de koning versturen. De GBB wilde op deze manier de aandacht van de hoogste autoriteit
van ons land vestigen op de gaswinningsproblematiek.
Vele duizenden Groningers hebben aan de oproep gevolg gegeven, en een kaart met hun
aandachtspunten, wensen en gevoelens aan de koning gestuurd.

We hebben inmiddels officieel de koning om zijn reactie gevraagd!

Subsidieregelingen rijksmonumenten (GRRG en RORG)
Voor de subsidieregeling Groot onderhoud Rijksmonumenten (GRRG) is € 3,7 miljoen
beschikbaar, waarvan € 2,5 miljoen voor de aardbevingsgemeenten. Voor de subsidieregeling
Regulier Onderhoud bewoonde Rijksmonumenten (RORG) is € 0,85 miljoen beschikbaar.
Zie: https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/cultuur/groot-onderhoud-waaronder-restauratierijksmonumenten-grrg/
En https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/cultuur/regulier-onderhoud-rijksmonumenten-rorg/

Subsidieregeling karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten (SOK)
Vanaf 18 januari kunnen eigenaren van karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten in
de aardbevingsgemeenten subsidie aanvragen bij de provincie. De eigenaren kunnen de subsidie
gebruiken voor een reguliere onderhoudsbeurt aan hun pand. In totaal is er € 4 miljoen
beschikbaar.
Zie: https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/cultuur/regulier-onderhoud-karakteristiekepanden-en-gemeentelijke-monumenten-sok/

Erfgoedloket
Van oudsher is het Erfgoedloket er voor monumenten.Echter kunnen voortaan ook eigenaren van
karakteristieke panden bij het Erfgoedloket Groningen terecht. Speciaal voor vragen die te maken
hebben met mijnbouwschade of versterking. Zie: https://erfgoedloketgroningen.nl/

Op de agenda
Tweede Kamer
In week 6 staat de "Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van
gebouwen in de provincie Groningen (35603)" op de rol. Voorlopig is het ingepland op 10 februari
van 14.00 tot 18.00 uur.

GBB
Derwin Schorren neemt afscheid als bestuurslid van de GBB
Na meer dan zeven jaren neemt Derwin Schorren afscheid als bestuurslid van de
Groninger Bodem Beweging. Hij was in die tijd onder andere actief als bevlogen woordvoerder en
vicevoorzitter. Het bestuur verliest met het vertrek van Derwin een kleurrijk en inspirerend
bestuurslid, aldus Jelle van der Knoop, voorzitter GBB. “De GBB en in feite alle gedupeerden van
de gaswinning hebben veel aan zijn belangeloze inzet – bijna 8 jaar! – te danken. Ik persoonlijk
dank hem vooral voor zijn energie die hij in de GBB stak en voor de vriendschappelijke
samenwerking.”
Het neerleggen van zijn bestuursfunctie was voor Derwin naar eigen zeggen geen lichte
beslissing om te nemen. Het waren jaren waarin hij met vele actieve vrijwilligers en collega’s uit
het bestuur van de GBB veel heeft kunnen bereiken.

Derwin: “Naast het creëren van meer bewustzijn in binnen- en buitenland over de ramp-in-slowmotion die zich hier voltrekt, laten memorabele momenten als het bezoek aan het
mensenrechtencomité van de VN in Genève in 2017, de grootse fakkeloptocht van 19 januari
2018 en de ‘we-gaan-snel-naar-nul’ aankondiging van Wiebes op 29 maart 2018, mij met trots
terugkijken op een boeiende periode. Het onbetwistbaar goede werk van de GBB is in mijn ogen
noodzakelijk om weer perspectief te geven aan heel veel Groningers: om weer rust te creëren
voor alle gedupeerden. Wanneer deze rust er is, dan ontstaat er ook voor hen weer echt ruimte.
Ruimte om met meer vertrouwen en met meer visie te kijken naar de toekomst van Groningen.”
Derwin wil zich graag blijven inzetten voor de toekomst en daarmee de leefbaarheid van Stad
en Ommelanden. Hij kijkt met een goed gevoel terug op zijn bewogen jaren bij de GBB en zal de
ontwikkelingen van de vereniging vanaf de zijlijn blijven volgen.
“In de overtuiging dat de GBB er mede voor gaat zorgen dat er weer perspectief komt voor de
gedupeerden, verschoof mijn focus steeds meer naar die toekomst van Groningen. Ik besefte dat
het daarbij niet alleen maar moet gaan over de toekomst van de eigen straat, wijk, dorp of stad.
Ook het grotere geheel, de toekomst van Stad en Ommelanden, heeft de aandacht van ons
burgers hard nodig. Het respecteren van het Groninger landschap en het garanderen van de
leefbaarheid in deze prachtige provincie… Ik blijf mij daar graag voor inzetten.”

GBB contributie 2021
De GBB is een vereniging. De facturen voor de contributie (€ 10) zijn eind januari per e-mail
verzonden. Het gebeurt nog wel eens dat sommige programma's facturen aanmerken als
‘verdacht’. Daarom: Geen factuur ontvangen? Kijk in de spam!
Adreswijziging? Of een wijziging van het e-mailadres? Graag doorgeven per e-mail
naar contact@groninger-bodem-beweging.nl

Contact GBB

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

Het e-mailadres is: contact@groninger-bodem-beweging.nl
Leden kunnen ook telefonisch contact opnemen:
op maandag van 14:00 tot 16:00 uur, en
op dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur
op telefoonnummer 06 2161 5080.
Indien gewenst is het dan ook mogelijk om een afspraak te maken voor een
uitgebreider gesprek op het kantoor van de Groninger Bodem Beweging.
Het kantoor- en postadres is Stationslaan 8, 9919 AB Loppersum.
NB De pers kan bellen naar 06 1726 8247.
NB Voor individuele hulp en ondersteuning rond schade, versterking en regelingen
is er Stut-en-Steun,
d’Olle Bank, Molenweg 58a, 9919 JA Loppersum, welkom@stutensteun.nl, 050 211 2044.
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