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Van de redactie

Wanneer stopt de 
gaswinningsellende 
echt?
Er komt een parlementaire enquête, de schadeafhandeling loopt en de verster-
king komt nu eindelijk op stoom. Op de valreep sloten bestuurders nog een be-
stuursakkoord, waarmee het leek alsof de gaswinningsellende met € 1,5 miljard 
werd afgekocht. Het mijnbouwdossier is gesloten.

Maar zíjn de problemen opgelost? We hebben geprobeerd te kijken, wat al die regels met 
de mensen doen. Het kostte weinig moeite om voor deze krant verhalen te vinden die 
tegenspreken dat alles opgelost is. Opvallend genoeg wil een derde van deze mensen 
niet met hun verhaal in de openbaarheid: ze zijn nog steeds bang dat dit negatief uitpakt 
voor hun vaak jarenlang slepende dossier. Van de twee mensen, die “klaar” waren met 
hun procedure wil de ene alleen anoniem zijn verhaal doen, de ander is flink beschadigd. 
Daar tegenover hadden we graag het verhaal van René Paas geplaatst, als regionaal 
bestuurder hoofdverantwoordelijke voor het bestuursakkoord. Helaas konden we het na 
een lang interview niet eens worden over de juiste tekst voor dat verhaal. 

Wel kwamen de rapporten van Gronings Perspectief naar buiten. Ondanks kleine 
glimpjes hoop zien de professionals in de mijnbouwschade de situatie zeer somber 
in. En de inwoners in het gebied, zeker zij met meervoudige schade, lopen aan tegen 
fysieke en psychische klachten. Ze vluchten soms zelfs het gebied uit om aan de 
ellende te ontkomen.

De Groninger Bodem Beweging, Gasberaad en Vereniging Eigen Huis hebben een 
Sociaal Handvest opgesteld. Daarin wordt er nogmaals op aangedrongen om de 
bewoner nu écht centraal te stellen. Er zal fundamenteel iets moeten veranderen. Het 
geld moet (het is niet anders) van bestuurders komen. Die moeten niet in meer regels 
denken, maar oplossingen bieden aan mensen in deze lange weg van bevingen, zweet 
en tranen.

Strooibeleid
De afgelopen jaren is er door het rijk via het Nationaal 
Programma Groningen geld gestort om Groningen aan 
een nieuw toekomstperspectief te helpen. We hebben 
gezien dat dat perspectief niet van de grond is gekomen: 
het geld wordt als hagelslag uitgestrooid over de ge-
meenten, die samen met de provincie de besteding van 
het geld bepalen. En dat moet leiden tot een duurzaam 
toekomstperspectief? Van de kritiek van de bewonersor-
ganisatie GBB hebben ze zich niets aangetrokken.

Op de weg naar het Bestuursakkoord trokken provincie, gemeenten, GBB en Gasberaad samen 
op, op voorstel van diezelfde overheden. Toen puntje bij paaltje kwam, gingen deze overheden hun 
eigen weg. Het extra geld dat in het akkoord ter beschikking kwam voor bewoners, wordt nu dus 
grotendeels als hagelslag uitgestrooid, in plaats van dit vooral te besteden aan de echte probleem-
gevallen. Een gemiste kans: hoeveel van de probleemgevallen hadden we hier niet mee kunnen 
oplossen! Hoewel er ook goede punten in het akkoord zitten, gingen GBB en Gasberaad er om die 
reden niet mee akkoord.

Op 10 februari stond de behandeling van het wetsontwerp van de Wet Versterking op de agenda. 
De GBB heeft felle kritiek op het wetsontwerp: de versterking wordt veel te ingewikkeld georgani-
seerd en men doet niets aan het voorkomen van mijnbouwschade. De bevoegdheden zijn als hagel-
slag over een groot aantal partijen en instanties uitgestrooid: de ministeries van EZK en BZK, de 
NCG, de ACVG, vijf gemeenten, een ondersteunend bureau en de NAM die bij de achterdeur staat te 
roepen; en alles met hulp van TNO en onder het toeziend oog van het SodM. 
We zullen zien wat er met de adviezen en wensen van de GBB wordt gedaan. 

Omdat er keer op keer wordt voorbijgegaan aan de rechten van bewoners, die de overheden toch 
zouden moeten borgen, heeft de GBB, samen met het Gasberaad en Vereniging Eigen Huis een 
‘Sociaal Handvest’ opgesteld. Hierin staan de rechten en de legitieme belangen van bewoners op 
een rijtje. Zie het artikel op pagina 5.

Eens zien of de dames en heren Kamerleden en ministers hier chocola van kunnen maken.

Jelle van der Knoop
Voorzitter Groninger Bodem Beweging

De volgende krant verschijnt: mei 2021

een vuist maken!
Ja, ik steun de Groninger Bodem Beweging en word lid!

Voor E10,- per kalenderjaar ben  
je lid van de Groninger Bodem 
Beweging. De nota wordt thuis-
gestuurd, bij voorkeur via e-mail. 
Het lidmaatschap eindigt per 
direct bij schriftelijke wederop-
zegging. Meld je via onze vernieuwde website aan als lid:

w w w . g r o n i n g e r - b o d e m - b e w e g i n g . n l
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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!

AARDBEVINGS- 
SCHADE?

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
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Wilt u meer weten?
Bewonersconsulent bereikbaar op werkdagen 
van 8.30 - 13.00 uur, 088 - 921 02 14
Ons woningaanbod in Groningen vindt u op 
www.woonzorg.nl/groningen_eo  groningen@woonzorg.nl

Woonzorg Nederland

Woonzorg Nederland is een landelijke woningcorporatie, met woningen 
voor 55-plussers en mensen met een beperking. We helpen u graag bij 
het vinden van een geschikte woning.

Wonen, diensten en service
Woonzorg Nederland biedt u naast een comfortabele  woning, ook 
hoogwaardige diensten en een uitstekende  service. Door de samen-
werking met diverse zorginstellingen, kunnen er vaak aanvullende 
 diensten aangeboden worden. De bewonersconsulent is het eerste 
aanspreekpunt Zij regelen de  zaken  omtrent verhuur van woningen. 
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Sociaal Handvest van GBB, Gasberaad 
en VEH zet Groningers voorop
De Groninger Bodem Beweging (GBB), 
het Groninger Gasberaad en Vereniging 
Eigen Huis doen in een gezamenlijk 
handvest een dringend beroep op de 
Tweede Kamer om de wijziging van de 
Tijdelijke Wet Groningen niet in de huidi-
ge vorm aan te nemen. ‘Plaats eerst de 
Groningse inwoners voorop!’ 

In een stevig sociaal handvest, gericht 
aan politiek en bestuurders, geven de drie 
organisaties aan met welke mensgerichte 
uitgangspunten de problemen in Groningen 

per direct moeten worden aangepakt om 
na acht jaren van gesteggel en vertraging 
het vertrouwen van de bewoners terug te 
winnen. Het voorliggende wetsvoorstel 
moet hier eerst aan worden aangepast.
De uitgangspunten in het Handvest zijn voor 
de drie bewonersorganisaties de toetssteen 
voor alle voornemens, besluiten en afspra-
ken die vanuit de wetgever, bestuurders en 
instanties de Groningse gedupeerden raken. 
Een vergelijking met de toeslagenaffaire 
dringt zich op; het is nu nodig dat er een 
omslag in de bestuurscultuur komt en dat 

de menselijke maat weer centraal komt te 
staan. Enkele belangrijke punten uit het 
handvest voor politiek en bestuurders zijn:

Bewoners moeten voorop staan
Denk bij alle besluiten vanuit de bewoners-
belangen en niet langer vanuit processen 
van ambtelijke organisaties. Hou op met 
Groningers te zien als potentiële profiteurs. 
Om vertrouwen te winnen moet je vertrou-
wen geven. Nog steeds gaat veel te veel 
geld op aan controles en onderzoeken. Geef 
bewoners het voordeel van de twijfel en 
besteed het geld aan herstel en versterking. 
Beperk administratief gedoe tot een mini-
mum en zorg voor één aanspreekpunt. Voor-
kom dat bewoners hun weg moeten zoeken 
in een veelheid van ambtelijke instituten.

Herstel ook de funderingen
Stop met alleen cosmetisch oplappen en 
herstel als dat nodig is ook de funderin-
gen. Ook de voorzitter van het Instituut 
Mijnbouwschade heeft gepleit voor uitbrei-

ding van de wet om daar de bevoegdheid 
voor te krijgen.

Stel uiterste termijnen aan instanties
Uiterste termijnen moeten van toepassing 
worden voor de bestuurlijke instanties: worden 
die niet gehaald, dan mag de bewoner aan de 
slag. Nu moeten alleen bewoners zich houden 
aan termijnen, terwijl instanties besluiten en 
beloftes eindeloos kunnen uitstellen.

Zorg voor een goede rechtsbescherming
Het bewijsvermoeden moet bewoners hel-
pen om de schade makkelijker te verhalen. 
Zo was het bedoeld door de Tweede Kamer. 
In de praktijk wordt dit uitgangspunt regel-
matig omzeild door deskundigen, opgevoed 
in de NAM-cultuur. Bewoners moeten met 
een juridisch kader worden beschermd te-
gen voetangels in de vele juridische stukken 
en contracten waarmee ze te maken krijgen. 
Een onafhankelijk juridisch team moet hen 
ondersteuning gaan bieden.

Om dit pleidooi kracht bij te zetten hebben 
de organisaties het handvest aangeboden 
aan de betrokken ministeries, de dossier-
houders in de Tweede Kamer, de provincie, 
gemeenten, NCG, IMG en de Onafhankelijk 
Raadsman.

Column Youp van ’t Hek

Een kind kan het gas doen
Samen met mijn kleinzoon reed ik door de provincie Groningen en hij vroeg zich af 
of er hier ook ‘avondklokrellen’ waren geweest. Of de ontevreden coronajeugd hier 
ook geplunderd had? Hoe kwamen ze anders aan al die beschadigde en gestutte 
huizen? Ik legde hem uit hoe het zat. Het gas, de aardbevingen, de schade. Ja, 
dat wist hij. Daar hadden ze het op school al over gehad. En ook over de gênante 
en stroperige schadevergoeding. Geen kwestie van jaren, maar van decennia. Ik 
zei dat ik me af en toe schaamde dat ik in deze stinkend rijke bananenmonarchie 
leefde. Hij vroeg voor hoeveel geld we aan aardgas uit de Groningse grond gepompt 
hadden. Miljarden. Ik schrok van mijn eigen woorden. Zijn antwoord was kinderlijk 
helder: dan kunnen we van dat geld toch gemakkelijk de boel opknappen? Hij keek 
me daarna vragend aan.

Ik dacht aan het Italiaanse huisje waar we twintig jaar geleden vakantie vierden. De 
kinderen waren klein. Daar kookten we op gasflessen die bij de plaatselijke ijzer-
winkel omgewisseld moesten worden. Ik moest dat toen uitleggen. Onze kinderen 
snapten er niks van. Die wisten niet beter dan dat op de hele wereld het gas van-
zelf uit het fornuis kwam. Ik legde het uit. Ons aardgas. Groningen. Slochteren. Dat 
ik nog wist dat het kwam. Ook al was ik een kleuter. Dat mijn vader toen vertelde 
hoe rijk we waren. Stinkend rijk. Vanaf dat moment rook gas lekker. Niemand dacht 
nog aan aardbevingen. Aan schuddende klei. 
 
Even later reden mijn kleinzoon en ik langs het hoofdkantoor van de Gasunie. Hij 
vond het een raar gebouw en vroeg zich af of het expres zo scheef was of dat dat 
ook door de aardbevingen kwam. Ik legde hem uit dat boze inwoners uit dat gebied 
met zijn allen tegen het gebouw hadden geduwd toen de toenmalige minister Wie-
bes binnen was en dat ie daar allerlei loze beloftes door het gebouw liet gonzen. 
Die Groningers zijn heel sterk en hebben dat gebouw toen zo raar in elkaar gekreu-
keld. Zeker als ze boos zijn. Mijn kleinzoon keek me lachend aan. Volgens hem 
moest ik proberen om met die onzin mijn geld te verdienen.
 
Toen herhaalde hij zijn vraag. Hoe kan het dat het hele land er meer dan zestig jaar 
warmpjes bij zit en dat niemand op een beetje fatsoenlijke manier op wil draaien 
voor de schade? Ik zei dat ik het niet wist. Zijn die directeuren ook zo laks met het 
uitkeren van hun eigen bonussen? Ik vond het een goede vraag voor een kereltje 
van elf. Zeker toen hij door ging met een vragentsunami. Is er nooit geprotesteerd 
door de inwoners? Hoe lang gaat dit nog duren? Is die Wiebes eigenlijk om die 
aardbevingsschande afgetreden? Hoe lang pikken die Groningers het nog? Of ik 
wist dat er al meer dan duizend aardbevingen zijn geweest? Wanneer de gaswin-
ning nu echt wordt stopgezet? 
 
Ik keek het kereltje geamuseerd aan en fluisterde zacht in mijzelf: 'zo ingewikkeld 
is het dus allemaal niet. Een kind kan het gas doen!”

Bestuursakkoord

Gaan de inwoners er 
ook wat van merken?
Op 6 november 2020 sloten de ministeries 
van EZK (Economische Zaken en Klimaat), 
BZK (Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties), de provincie Groningen, en 
de aardbevingsgemeenten het bestuur-
sakkoord. Daarin maakten ze onderlinge 
afspraken over de voortgang van de ver-
sterkingsoperatie. De versterkingsoperatie 
wordt uitgevoerd door de NCG (Nationaal 
Coördinator Groningen). De NCG is onder-
deel van het ministerie van BZK.

Onder de ronkende kop “Veiligheid, duidelijk-
heid en perspectief voor Groningen” werd dit 
akkoord in de lokale bladen uitgelegd aan de 
inwoners, met een twee bladzijden brede adver-
tentie. Het is een akkoord tussen bestuurders. 
Gaan de inwoners er ook wat van merken?

De GBB-krant heeft Commissaris van de 
Koning (CvdK) Paas gevraagd om dit akkoord 
toe te lichten. We spraken anderhalf uur met 
hem. Helaas bleek het niet mogelijk om het 
gesprek zodanig weer te geven voor deze 
krant, dat beide partijen met de tekst akkoord 
konden gaan. Waarschijnlijk onbedoeld, maar 
dit geeft precies aan, wat er aan het akkoord 
mankeert. Het is niet uit te leggen aan de 
mensen die overlast hebben van de mijnbouw. 
Het is dóór bestuurders en vóór bestuurders. 
Waar iedereen zich al beklaagt over de ver-
stikkende regelgeving, komen er gewoon weer 
nieuwe regels en onzekerheden bij. 

Met de kritiek van de GBB op de concepttek-
sten is niet veel gedaan door EZK, BZK en 
de (ongekozen!) regiobestuurders. De GBB 
vindt dat er in het bestuursakkoord te vroeg 
op veiligheid wordt vooruitgelopen en te 
weinig wordt gedaan om het woningbestand 
goed achter te laten. Het akkoord is zelfs 
deels een bezuinigingsakkoord. Het aanbod 
aan eigenaren om af te zien van versterking 
voor compensatiebedragen tot € 30.000, 
levert het Rijk en de NAM heel veel geld op. 

De voortgang van het proces staat centraal, 
feitelijk wordt de versterking afgebroken.  
En is er sprake van “veiligheid, duidelijkheid 
en perspectief” voor de inwoners?

Veiligheid
De GBB vindt dat er meer aandacht moet 
komen voor mensen met kwetsbare huizen. 
Huizen met voortdurende schade, huizen die 
kwetsbaar zijn geworden door voortdurend 
nieuwe bevingen. Niemand weet hoelang de be-
vingen nog zullen aanhouden. Nú stoppen met 
versterken maakt het niet veiliger; integendeel. 

Duidelijkheid
Al jaren wachten mensen op besluiten, op-
names, herstel, versterking. Ze wachten in 
onzekerheid. Het bestuursakkoord verandert 
daar niets aan. Er komen alleen nog meer 
keuzes bij. Er dreigt meer ongelijkheid door 
clustering van wijken en dorpen. Die onge-
lijkheid zorgt voor nieuwe onduidelijkheid.

Perspectief
Het akkoord spreekt van ‘perspectief’. Per-
spectief in de betekenis van ’’helderheid?’ 
Op termijn wordt inderdaad helder wat er 
met elke woning gaat gebeuren. Maar dat is 
niet nieuw, er wordt al jaren over perspectief 
gesproken. Of wordt met perspectief bedoeld: 
‘zicht op een betere toekomst?’ Zou men 
dan wijzen op de compensatiebedragen die 
worden uitgekeerd als een soort ‘genoegdoe-
ning? Einde verhaal? Het bestuursakkoord is 
wat de naam al aangeeft: een akkoord tussen 
bestuurders. Het gaat uit van een verkeerde 
houding. Het oplossen van de bestuurlijke 
problemen is het doel van het akkoord. Maar 
de problemen van de bewoners worden 
hiermee niet opgelost. Bij de overheid is een 
wezenlijk andere attitude nodig, een houding 
waarin de burger echt centraal staat. Waarin 
de problemen niet worden geregeld, maar op-
gelost. Op basis van wat mensen, gedupeer-
den, willen! Tijd voor een sociaal handvest.

® Jesse van Muylwijck
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Jacob Veltman architect  Winsum
info@jacobveltmanarchitect.nl

aardbevingsbestendig   energieneutraal   nieuwbouw   verbouw

0595 44 50 60
www.jacobveltmanarchitect.nl

bestuursrecht     advocaat

www.degoedebestuursrecht.nl

Vastgelopen in uw 
versterkingstraject 
met NCG of IMG?

Wij geven deskundige ondersteuning en beoordelen
uw vaststellingsovereenkomt of normbesluit.

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.  

 

Vlinderbedrijf 
Vonk

Betonvloeren
www.betonafwerking.eu

Uithuizen:
0595 431408
06 18928097
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De NCG en het 
sprookje van het 
EKB traject
Laten we het gewoon maar een sprookje noemen. Want jazeker, we zijn begon-
nen aan de versterking. Op zich natuurlijk fantastisch nieuws, want wij worden 
wél versterkt. En we mochten zelfs kiezen welk traject we wilden volgen: B6, 
het reguliere NCG traject, of het traject Eigenaar Kiest Bouwbedrijf (EKB). Dat 
laatste klonk ons mooi in de oren. We mogen zelf ons bouwbedrijf, de construc-
teur en installateur kiezen.

Met het versterkingsrapport in de hand 
kwam er een grote delegatie van de NCG bij 
ons langs. Een projectleider, een bewoners-
begeleider, nog een projectleider die het 
nog moest “leren” en een financiële man. 
Ze gingen ons uitleggen wat er allemaal te 
doen staat; in ons geval is dat een hele 
hoop. Meer dan negen punten moeten ver-
sterkt worden. Je kunt wel zeggen dat ons 
huis goed over de kop gaat. Niet erg, want 
straks hebben we weer een veilig huis.
Het EKB traject is een nieuwe vorm; wij 
als eigenaar vragen eigenlijk subsidie voor 
de versterking aan. Via die weg omzeilt de 
NCG de aanbestedingen die er anders zou-
den moeten komen. Dat is fijn, al blijft het 
natuurlijk raar dat je een subsidie moet 
aanvragen om je huis te versterken. Maar 
beter dit, dan nog jarenlang wachten.

We zijn ons traject gestart samen met de 
buren; drie huizen die tegelijkertijd worden 
versterkt. Zo zitten we ook niet in elkaars 
bouwput! We hebben ons bouwbedrijf en de 
constructeur uitgekozen. Die hebben snel 
kunnen opnemen wat er allemaal moet ge-
beuren en zijn aan de slag gegaan met het 
uitwerken van de werkzaamheden en de 
daarbij horende offerte. Maar wie dacht dat 
we nu verder kunnen, komt bedrogen uit. 
Na veel overleggen en foute conceptcon-

tracten, heeft de NCG meer dan een half 
jaar later, nog steeds geen stukken opge-
leverd. Het lijkt voor de NCG toch allemaal 
wel erg lastig om te bepalen wat er precies 
in de contracten moet komen te staan. 

De NCG betaalt een bedrag voor het eind-
resultaat van de versterking; een versterkt 
huis volgens de norm! Het bouwbedrijf 
maakt een offerte en geeft aan hoe hij 
gaat versterken. Het is niet moeilijk te 
raden dat de kosten van versterking tegen-
vallen. Met als gevolg dat nu een externe 
bouwkundige moet gaan “onderhandelen” 
met het door ons gekozen bouwbedrijf 
over de prijzen en de gekozen werkwijze. Is 
het wel allemaal versterking? Hebben die 
stiekeme burgers niet ergens een extra 
stukje verduurzaming ertussen gefietst? 
Tot op de dag van vandaag weten we niet 
waar we aan toe zijn. Geen contractbreu-
ken, geen transparantie over de budget-
ten, geen idee waar ze het allemaal over 
hebben. De NCG heeft toegegeven niet 
precies te weten wat het EKB nu eigenlijk 
inhoudt! Ze beginnen dus aan een traject 
zonder precies te weten hoe en wat. 

Ja, wij mogen zelf een bouwbedrijf kiezen. 
Maar daar houdt het dan ook meteen mee 
op.

GZ-psycholoog Elke Meiborg:

‘Het grote probleem is het 
systeem, niet de aardbevingen’
“Hoe Groningers op de gaswinningsellende reageren, is volledig afhankelijk van de 
persoon en de situatie,” vertelt GZ-psycholoog Elke Meiborg. We praten via Zoom over 
de bestuurlijke spaghetti, het onrecht, de onmacht en de invloed daarvan op mensen. 

“Vaak is het een optelsom van factoren 
waardoor men bij mij terecht komt, en dan 
kan een van die factoren aardbevingsstress 
zijn. En dat is een factor die continu in stand 
gehouden wordt. Wat dat betreft kan ik niets 
behandelen, want het valt niet op te lossen. 
Ik kan wel met mensen samen kijken hoe 
ze ermee omgaan en hoe ze zichzelf daarin 
kunnen helpen. De klachten die men ervaart, 
zijn ook heel divers. Je ziet bijv. somberheid, 
angst, slapeloosheid. Wat je wel bij iedereen 
terug ziet komen zijn de moedeloosheid en 
de machteloosheid. Dat resulteert in boos-
heid. En de een gaat daardoor veel eten, 
terwijl de ander er heel chagrijnig van wordt.”

“Spanningen binnen gezinnen hebben dan 
ook vooral te maken met hoe verschillend 
mensen met dingen omgaan. Als je partner 
er zich als een terriër in vastbijt, terwijl jij op 
vakantie wilt en nergens aan wilt denken, 
heeft dat z’n weerslag op je relatie. Je zou de 
gaswinningsellende kunnen zien als een gro-
te levensgebeurtenis, zoals een scheiding, 
verbouwing of overlijden, maar dan zonder 

uitzicht op verbetering. Zo ingrijpend is het.”

“Doordat ik in het gebied woon, kan ik veel 
begrip tonen. Ik weet hoe het is om een 
aardbeving mee te maken. Desondanks ligt 
het grootste probleem niet bij de aardbevin-
gen zelf, maar in het systeem. Pas toen uit-
kwam dat het CVW flinke winst had gemaakt, 
over de ruggen van mensen, begreep ik in-
eens hoe de vork in de steel zat. Het besef, 
dat de overheid er niet voor haar burgers is, 
die ontgoocheling, maakte de activist in mij 
wakker. Met de actiegroep “Van Graan Naar 
Banaan” (VGNB) proberen we met humor 
mensen te verenigen en de problematiek 
onder de landelijke aandacht te brengen. Dat 
is mijn manier om met dingen om te gaan: 
in actie komen. Tegelijkertijd moet je ook 
oppassen hoe ver je gaat. Je eigen grenzen 
bewaken is heel belangrijk. Als je alles actief 
aanpakt, heb je kans op een burn-out. Maar 
als je alles relativeert, krijg je niets gedaan.”

“Grenzen bewaken, en dus ook weten 
waar jouw grens ligt, is heel belangrijk. Ik 
probeer altijd met mensen te kijken waar 
ze wel en niet invloed op hebben. Sommige 
dingen kunnen gewoonweg niet opgelost 
worden, maar je kunt wel zelf keuzes ma-
ken. Bijvoorbeeld om afleiding te zoeken, 
zoals een weekendje weg gaan, sporten of 
ontspannen. Ook is het belangrijk dat je 
erover praat, waar mogelijk met iemand die 
jou begrijpt. Je partner is misschien niet 
altijd de meest geschikte gesprekspartner, 
als je er verschillend in staat. Wel is het 
zo dat je uiteindelijk als stel een weg moet 
vinden. Daarnaast zijn er ook onderwerpen 
waar je wel invloed op kunt uitoefenen, zoals 
duidelijker je grenzen aangeven, hulp vragen, 
en lotgenoten op zoeken.”

Het idee dat de overheid 
zorgt voor de burger leeft 
hier nauwelijks meer
Janneke Hollander is psycholoog in het aardbevingsgebied. Ze ziet mensen kapot-
gaan aan de gaswinning en de gevolgen daarvan, maar vooral door hoe de overheid 
omgaat met haar burgers. 

“Vanuit sociale betrokkenheid hebben we in 
2014 het collectief Loppersum.psychologen 
opgericht. Mensen die grote akkerbouw-
bedrijven leiden gingen geestelijk naar de 
knoppen, terwijl zij zich altijd prima gered 
hadden. Krachtige mensen. De sociale co-
hesie werd (en wordt) bedreigd: de ene buur-
man sluit een deal met de NAM (of nu NCG/
IMG), de andere niet. Er zijn veel mensen 
die last hebben van depressieve gevoelens. 
Er is geen perspectief. Ik zie mensen dan 
ook versneld ouder worden.”

“Normaal sta je als hulpverlener buiten het 
sociale netwerk van de cliënt. Maar hier 
wordt schade aangericht door een bekende 
dader. En dat wordt ons willens en wetens 
aangedaan. Dan kun je niet meer buiten het 
sociale systeem blijven, ik niet tenminste. 

Dus ik ben gaan actievoeren. Ik dacht: ‘een 
psycholoog heeft wat meer aanzien’. Mijn 
werk is naast het helpen van mensen, ook 
het opkomen voor gedupeerden. Ik heb nu 
veel contact met overheden en politici over 
wat het met de mensen doet.”

Regeltjesmoeras
“Eerst ging het vooral om materiële scha-
de, ook in de hulpvraag van mensen. Door 
de loop der jaren heeft er een juridisering 
plaatsgevonden en tegenwoordig is het voor-
al een regeltjesmoeras. Bewoners worden 
bedolven onder regels en papieren. Burgers 
zien door de bomen het bos niet meer. Zelfs 
ik word er moe en gestrest van, terwijl ik 
behoorlijk stressbestendig ben.”

“Er wordt niet gekeken naar wat lossen we 
op, maar hoe kunnen we het regelen. En 

wat dat doet met het welzijn van mensen is 
desastreus. Dat heeft niet alleen te maken 
met die bureaucratische molen, maar het gaat 
er vooral om hoe lang het al bezig is. Wat wij 
hier meemaken is zeer exemplarisch voor hoe 
de overheid met haar burgers omgaat. Je ziet 
het ook bijvoorbeeld bij de toeslagenaffaire. 
Maar de overheid heeft geen enkel idee hoe 
schadelijk het is voor mensen.”

“Het gevoel van onveiligheid is dan ook 
verschoven van het eigen huis naar mijn 
overheid. Het idee dat de overheid zorgt 
voor de burger leeft hier nauwelijks meer. Bij 
een aantal mensen zal er dan ook sprake 
zijn van PTVS, Post-Traumatisch Verbittering 
Syndroom. Aan de basis ligt een aantasting 
van het geloof in een rechtvaardige wereld en 
beschadiging van basisnormen en -waarden. 
Verbittering treedt op bij een voortdurende 
schending van fundamentele overtuigingen.” 

De mensen zijn net zo kapot als de huizen
“Het kernwoord voor mensen die al jarenlang 
in deze strijd zitten is ontwrichting. Zowel op 
psychisch, fysiek, sociaal als materieel ge-
bied. De essentie van bestaan wordt terug-
gebracht tot een levensbedreigende situatie, 
waarop  drie reacties mogelijk zijn: vechten, 
vluchten of verstijven. Dit gaat om mensen 
die net zo kapot zijn als de huizen en de 
bodem. Die dus al jarenlang van rechtszaak 
naar rechtszaak leven. De situatie brengt 
hen tot wanhoop en woede, gedrag dat door 
de instanties wordt gebruikt als reden waar-
om ze niet tot een overeenkomst kunnen 
komen. Dat is dus de omgekeerde wereld, 
want wat brengt mensen tot dit gedrag? De 
overheid en de instanties hebben te weinig 
oog voor hun eigen bijdrage. Ze zien wel de 
splinter in het oog van de ander; niet de balk 
in het eigen oog.”

Elke Meiborg

Janneke Hollander
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Vernieuwde

website

www.buroderooy.nl

| buro de rooy | Storksterpad 1, 9919 JT Loppersum |
| 06 22 57 5074 | info@buroderooy.nl | www.buroderooy.nl |

Initiatiefnemers:

0594 - 283 591  •  info@quakeshield.com  •  www.quakeshield.com

VOOR EEN  
VEILIG THUIS
Bij toepassing van het totale QuakeShield systeem 

 schadelast beperkend

  Innovatieve oplossing voor  
 aardbevingsbestendig bouwen

  Snelle en eenvoudig installatie

  Zeer geschikt voor bestaande (karakteristieke) bouw

  Niet inleveren op leefruimte

  Van Groningers, voor Groningers

BENIEUWD NAAR DE 
MOGELIJKHEDEN VOOR 

UW WONING? 

Bel ons dan voor een  
vrijblijvende afspraak in de 
Postkoamer in Ten Post!  

Meer informatie:  

www.toekomstbestendig-in-groningen.nl

→ Zonwering 
→ Bedrijfsdeuren 
→ Garagedeuren 
→ Rolluiken

E-mail: info@portenda.nl | Website: www.portenda.nl | Facebook: Portenda

Portenda BV 
Kalkwijk 60 
9603 TD HOOGEZAND 
050 82 00 464 
0598 320 373

Snelle 
levering!

Doe-het-
zelf

pakket!

Eigen 
montage
ploeg!

Ruime
kleurkeuze!

Anti
inbraak!

Knikarmschermen:
Levering binnen 2 weken!

Terrasoverkappingen:
De keuze voor een doe-het-zelf 
pakket voor de klussers thuis!

Garagedeuren
Bespaar hoge 

montagekosten!

Bedrijfsdeuren
Rol-, schuif-, sectionaal- en 

snelloopdeuren!

Markiezen
Kies de kleur die bij u past!

Rolluiken
Inbraak vertragend!

Top
kwaliteit!
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“Het kan gewoon niet dat dit gebeurt; 
het moet een keer goed komen’...

Het is november 2014 als Elly Funk ernstige schade constateert aan het portaal 
van haar woning in Hoogezand. Zwaardere bevingen waren gepaard gegaan met 
een flinke dreun. Scheuren in muren. Loszittende stenen pal boven de deur in het 
portaal zien er gevaarlijk uit. Na haar melding van een acuut onveilige situatie bij de 
NAM komt een expert van Archipunt langs; hij vindt het wel meevallen en vertrekt. 
Vijf minuten later staat hij weer op de stoep, het zit hem toch niet lekker. Hij heeft 
Google Street View bekeken en laat Elly zien hoe het huis er in 2009 nog uit zag: 
puntgaaf. Dus constateert hij, dat moet met de bevingen te maken hebben. Het 
portaal wordt gestut. Elly is gerustgesteld.

De verbijstering is groot als maanden later 
het rapport volgt. Alle schades zijn als C 
beoordeeld: ‘zetting’ staat er her en der. 

Ondertussen worden schades van andere 
huizen in dezelfde straat, beoordeeld door 

andere experts wél erkend en wel hersteld. 
De procesbegeleider, een bouwkundige die 
haar de eerste tijd is toegekend door NAM, 
is het grondig oneens met het rapport en 
eist nader onderzoek. Pas na zijn maanden-
lang aandringen wordt dat gedaan door Ar-

cadis. De conclusie: “de woning is gevoelig 
voor trillingen” en alles is C schade. 
Het duurt een jaar voordat het CVW de inzet 
van een contra-expert heeft toegekend. 
Die geeft haar goede hoop: “Dit kan echt 
niet, ik ga net zo lang in gevecht met de 
NAM tot het goed komt!” Maar daarna blijft 
het lang stil en eindigt het met de aanstel-
ling door de NAM van een derde deskundi-
ge. Weer gaat een jaar(!) voorbij voordat hij 
rapporteert: alles is C schade.

Elly: “Ik voelde totale onmacht tegen de 
grootmacht NAM en durfde het rapport niet 
eens te openen. Ik kreeg er hartkloppingen 
van en heb gewacht tot er iemand bij was 
voordat ik een poging deed het te lezen.”
Elly schakelt Stut-en-Steun in en er gloort 
nieuwe hoop: de Arbiter Bodembeweging. 

Vier jaar na de schademelding lijkt er licht 
aan het einde van de tunnel. Elly: “Ik hoorde 
in het begin positieve verhalen over de 
arbitrage. Ik had alle vertrouwen dat het 
eindelijk goed zou komen.” Ze schakelt een 
andere contra-expert in: Vergnes. Het resul-
taat van hun onderzoek laat niets heel van 
de rapporten van de NAM. 
Ondertussen wordt de schade steeds ernsti-
ger: een nieuwe AOS melding, opnieuw gestut. 

Het mag niet zo zijn. Ondanks de inzet en de 
onderbouwde pleitnota van Vergnes verloopt 
de arbitrage voor Elly traumatisch. Het over-
duidelijke machtsvertoon in de houding van 
de NAM en een arbiter die naar haar gevoel 
ver meegaat in hun voorstelling van zaken, 
resulteert een half jaar na de zitting in een 
schikking, mét verdeelsleutel. Het ver-
zoek om grondig onderzoek van bodem en 
fundering, een vereiste naar inzicht van de 
contra-expert, wordt niet gehonoreerd. Een 

volledig en degelijk herstel is onhaalbaar.
Het is slikken of stikken.

Dan gloort er weer hoop als René Paas 
een laatste regeling aankondigt voor ‘oude 
gevallen’. En opnieuw de teleurstelling als 
zij, met zovele anderen, niet aan de voor-
waarden van de NAM blijkt te voldoen. Zes 
jaar zijn dan voorbij.

“Je wordt achtergelaten 
en voor je gevoel komt het 

nooit meer goed”. 

De middelen om verder te gaan zijn er niet. 
Boven alles heeft Elly langzamerhand de 
kracht niet meer om door te gaan. In 2015 
eist een voorval op haar werk zijn tol. Een 
burn-out is onder andere het resultaat. 
Een jaar later wordt bij haar man dementie 
geconstateerd. Hij overlijdt in 2019. Haar 
broer wordt kort daarna ernstig ziek en 
overlijdt acht maanden later.  Al het andere 
in haar leven verdwijnt lange tijd in het niets: 
er is geen ruimte voor en geen energie.

Sinds kort ziet Elly kans zich te herpakken. De 
natuur in en stevig wandelen maakt haar hoofd 
leeg. Steun van haar naasten, vrienden en het 
bijstaan door Stut-en-Steun helpen enorm. De 
aanstaande geboorte van een kleinkind geeft 
nieuwe energie. “Dat geeft mij kracht om door 
te gaan en te blijven vechten voor een fijn en 
veilig huis. Dan pas kan ik echt verder.”

Er is nieuwe schade en andere schades zijn 
verergerd. Zij meldt het bij het IMG, bena-
dert de NCG voor een versterkingsopname 
en schrijft ten einde raad een brief aan de 
burgemeester. “Het kan gewoon niet dat dit 

gebeurt. Het moet een keer goed komen”. 

Een permanent gevecht
Jan Sjirk Rodenboog (48), geboren in Gar-
relsweer, is na zijn baan bij de Rabobank 
een eigen bedrijf begonnen. Inmiddels 
heeft hij zijn bedrijf verkocht en hij heeft 
nu een belang in een aantal bedrijven.

Zijn ouders woonden op een boerderij die 
ze wilden verkopen. In deze boerderij heeft 
Jan Sjirk de eerste 20 jaar van zijn leven 
gewoond. Door de bevingsschade was de 
boerderij niet verkoopbaar. Jan Sjirk vond 
dat vervelend voor zijn ouders en besloot 
de boerderij in 2013 zelf te kopen om te 
kunnen verhuren, zodat zijn ouders weer 
terug konden naar hun geboortegrond.
Jan Sjirk vertelt over zijn ervaringen met de 
versterking van de boerderij.

Eigen initiatief
“’Heft in eigen hand’ was de eerste pilot. 
Ik zat in de tweede pilot: ‘Eigen Initiatief.’ Ik 
heb me aangemeld, hoorde lange tijd niets, 
maar nadat ik er achteraan heb gebeld, 
kon ik alsnog aan deze pilot deelnemen. 
Minister Wiebes heeft vrijwel direct daarna 
op de pauzeknop gedrukt. De pilot ‘Ei-
gen Initiatief’ werd met bijna een jaar 
uitgesteld. Begin 2019 is de pilot weer 
opgestart met besprekingen en kostenbe-

rekeningen. Omdat mijn aannemer in mijn 
beleving misbruik maakte van de situatie, 
heb ik een andere aannemer genomen. Die 
is vanaf juni 2019 pas echt serieus gaan 
rekenen. Op 1 oktober 2019 zijn ze begon-
nen met de versterking. Het heeft dus ruim 
drie jaar geduurd voordat ik aan de slag 
kon. Met de huurders had ik afgesproken 
dat zij uit de boerderij moesten, zodra met 
de versterking zou worden begonnen. 

Vertraging
Jan Sjirk vertelt dat er gesteggel was over 
de noodzaak om bij de versterking het 
asbest te verwijderen.

“Uiteindelijk moest het asbest er af. Maar 
toen kwam het verhaal over natuurbescher-
ming: NCG zou onderzoek laten doen, want 
er zouden vleermuizen kunnen zitten. Dat 
heeft NCG helemaal laten lopen. Toen in 
april alles al klaar stond om te beginnen met 
de versterking, zei de milieu-inspecteur: ‘Ho 
eens even. Dit mag helemaal niet. Wij willen 
eerst onderzoek doen. Het vleermuisseizoen 
loopt van april tot september, dus het asbest 
kun je pas in september verwijderen.’ Uitein-
delijk kon na onderzoek pas in augustus wor-
den begonnen met de verwijdering. Alleen al 
dit gedoe heeft enorm veel tijd gekost.

Ook was er veel gedoe met de depotover-
eenkomst, de constructie en het meerwerk. 
De NCG werkt onvoorstelbaar bureaucra-
tisch. Alles zou 1 oktober 2020 klaar zijn, 
maar ik denk dat alles pas in mei 2021 
klaar is. Door deze vertraging heb ik extra 
kosten gemaakt. Al die extra maanden kan 
ik de boerderij niet verhuren.

Murw
Ik ben zelfstandig ondernemer. Deze ver-
sterking kost mij 1 dag in de week. Het is 
een permanent gevecht. Zo voelt dat ook. 
Je moet overal achteraan, alles schriftelijk 
vastleggen, alles bevestigen wat niet op 
papier staat, want aan alles wat niet is 
vastgelegd gaan ze morrelen. Je wordt op 
den duur gewoon murw gemaakt. 
Ik mag blij zijn dat ik er niet woon; ik zou 
knettergek geworden zijn. Nu erger ik me 
mateloos. Ik wil me niet meer boos maken, 
maar ik heb wel een paar keer dat ik ‘s 
nachts denk: ‘Was ik maar nooit aan dit 
avontuur begonnen’.

Gelukkig man
Het is een hobby van me om alles weer 
zoveel mogelijk in de oorspronkelijke karak-
teristieke staat terug te brengen, maar wel 

zo dat je er op een comfortabele manier kunt 
wonen’, vertelt hij enthousiast. ‘Ik ben blij dat 
de gemeente de boerderij heeft aangemerkt 
als karakteristiek pand. Alle oorspronkelijke 
elementen zijn behouden, of teruggebracht.
En ik moet eerlijk zijn. Ik heb geluk met de 
pilot Eigen Initiatief. Ik heb straks de boer-
derij klaar. Anderen moeten nog maar zien 
wat ze krijgen, wanneer en tegen welke nor-
men. Dat vind ik voor anderen vervelend."
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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!
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Noodkreet van een gedupeerde
 

“We vermoeden dat we dit 
niet meer gaan meemaken” 
Al ruim 30 jaar woont de heer Clements met zijn vrouw in Garrelsweer. We vroegen 
hem om een interview. In plaats daarvan stuurde hij ons de volgende brief. 
 
“De dreun van Huizinge schudde ons 
allemaal wakker. Pas toen begon het drama 
echt. De NAM wilde niks, maar onder grote 
druk is het herstel eindelijk begonnen. 
Ik hoor nog minister Kamp in Loppersum: 
‘Herstel van vertrouwen en vertrouwen in 
herstel’. Dat vertrouwen is nog steeds ver 
te zoeken, we zijn voortdurend belazerd en 
voorgelogen door de regering, de NAM, CVW 
en noem al die instanties maar op. 
Mijn eerste schade moest ik 13 keer opnieuw 
opvoeren en is pas na 2,5 jaar eindelijk ge-
accepteerd. En toen kon eindelijk een begin 
worden gemaakt met het eerste herstel. 
 Ik heb dus 2,5 jaar in een levensbedrei-
gende situatie geleefd! Vanuit de NAM werd 
tussendoor druk uitgeoefend om maar te 
tekenen. Waar slaat dit op? Zij hebben mijn 
eigendommen vernield en pas als het her-
steld is, teken ik en niet eerder. 

Kommer en kwel
Dat herstel ging gelijk mis omdat in de op-
dracht van de NAM aan de aannemer alleen 
de loods werd genoemd en niet ook ons 
huis. Dus kwam er alleen een nieuwe gevel 
in mijn schuur en kon ik de strijd opnieuw 

beginnen om ook mijn huis op orde te krij-
gen. Nog een schoorsteenbrand er tussen-
door, waarbij ik bijna mijn huis in vlammen 
op zag gaan. De heren waren vergeten mijn 
schoorsteen te controleren die in stukken 
geschud achter de betimmering lag. 
Kortom: kommer en kwel.

En dan de schade-expert uit Appingedam die 
aangaf dat scheuren in de buitenmuur wel 
voor vergoeding in aanmerking kwamen, maar 
niet diezelfde scheur aan de binnenkant. Dat 
soort experts werd duidelijk met een opdracht 
de straat op gestuurd om zo min mogelijk uit 
te keren. En dan wel zes schaderapporten 
per dag en ’s avonds het standaardverhaal 
doorsturen naar de NAM. Bingo! 
 
Vries maar dood
In december heb ik mijn laatste schades 
doorgegeven. Ik kreeg direct een mail, dat 
het nog wel anderhalf jaar kan duren eer ze 
mijn schademelding in behandeling nemen, 
in plaats van de wettelijke 8 weken. Dat 
is toch ongehoord. De deuren in mijn huis 
klemmen en de buitendeuren zijn ontzet door 
de bevingen en tochten vreselijk. Er is niet 

tegenaan te stoken, maar het ergste is nog 
dat ze zo erg klemmen, dat we ingeval van 
een beving niet binnen de wettelijk vastgeleg-
de termijn ons huis uit kunnen vluchten. Voor 
zover dat nog mogelijk is op onze leeftijd; we 
zijn 74 en 77 jaar. Dus een verzoek tot priori-
teit ingediend via de onafhankelijk raadsman. 
Gisteren het antwoord gekregen van het IMG: 
‘Beste oudjes, vries maar dood of blijf maar 
lekker onder je ingestorte woning liggen, je 
moet anderhalf jaar wachten.’ We vermoeden 
dat we dit niet meer gaan meemaken.
Stoppen de bevingen nu de gaswinning 
stopt? Ik geloof die sprookjes niet meer. 
Ondergronds is de vernieling groot. De NAM 
is straks weg, iedereen krijgt wat geld en 
Groningers bekijken het maar. De gevolg-
schade is voor jullie. Dat is mijn inzicht zo 
voel ik het na al die jaren strijd.

Bij een goede kennis van mij is het huis 
verkeerd aangepakt. De aannemer advi-
seerde een nieuw dak, de adviseur kwam 
met een staalconstructie onder het dak. Nu 
schrikken de mensen de hele nacht wakker 
van het geknal in de staalconstructie. Staal 
zet harder uit dan hout. De grove fout is nog 
steeds niet hersteld ook al heeft Stut-en-
Steun dit al ruim drie jaar onder handen. 

Ik vind dat de NAM het vanaf het begin af 
verkeerd gedaan heeft. Ze hadden de scha-
de in overleg met lokale aannemers moeten 
laten repareren, zonder al die adviseurs die 
vanuit de theorie redeneren en geen enkel 
besef hebben wat er in de praktijk aan de 
hand is. Ik ben bestolen, voorgelogen en be-

drogen door de graaihanzen in Den Haag.”

Al acht jaar bevingsellende

‘Ik ben ontzettend moe van al dat geregel’
Diana Gejas woont met man Bernard en bijna achttienjarige dochter Leonie aan 
de Hoofdstraat West in het centrum van Uithuizen. Als ik een afspraak met haar 
maak voor een gesprek, geeft ze me een gedetailleerde beschrijving hoe ik haar 
kan vinden. Het gezin woont namelijk in een noodwoning achter het perceel waar 
hun nieuwe woning gebouwd moet worden, en is daarom via de Hoofdstraat niet 
bereikbaar. Een verhaal over acht jaar aardbevingsellende. 

We zitten in de kleine woonkamer, die is 
gebouwd in de bedrijfsruimtes van het be-
drijf van Bernard Dekkema en Diana Gejas. 
Het is bij alle ellende van de afgelopen 
jaren een gelukkige bijkomstigheid dat ze 
hun huisvestingsprobleem op deze manier 
konden oplossen. “Maar ook dat heeft na-
tuurlijk moeite en geld gekost,” zegt Diana. 
Het verhaal van de aardbevingsschade 

begint voor het gezin van Diana acht jaar 
geleden in Oosteinde. “Daar hadden we 
ons bedrijf in een boerderij waar we ook 
woonden. We kregen schade, die we zelf 
hebben gerepareerd. Het was wel het 
moment waarop we besloten de boerderij 
te verkopen en naar Uithuizen te verhui-
zen. De boerderij bleek onverkoopbaar, het 
duurde eindeloos en er ontstond nieuwe 

schade. Uiteindelijk heeft de NAM de boer-
derij gekocht. Dat is destijds redelijk goed 
geregeld. De ellende begon pas goed met 
het nieuwe pand in Uithuizen.”

Bureaucratische rompslomp
“Het pand in de Hoofdstraat was een 
winkelpand zonder woonbestemming. Het 
kostte de nodige moeite en geld om die 
woonvergunning van gemeente het Hoge-
land te krijgen, maar dat is gelukt.” Onder-
tussen begonnen Diana en Bernard met 
het van binnen strippen van het pand. “En 
toen zagen we, wat we tot op dat moment 
nog niet hadden gezien. Overal zaten gaten, 
kieren en scheuren. De voorgevel stond 
fors uit het lood, kortom, het was helemaal 
mis met dat pand. Via de NAM zijn er toen 
deskundigen geweest om de staat van het 
pand te beoordelen. Een deel van de scha-
de werd erkend als aardbevingsschade, een 
ander deel niet. Het betekende dat we een 
minimale schadevergoeding kregen en daar-
mee werd de bodem onder onze plannen 
vandaan geslagen. Onzekerheid kreeg de 
overhand. Wat kost versterking? Waar heb 
je recht op? Moeten we kiezen voor sloop 
en nieuwbouw? Krijgen we dat dan ook 
vergoed? Een heleboel van dat soort vragen 
ging ons leven beheersen in combinatie met 
allerlei overleg met instanties en organisa-
ties die zich met ons gingen bezighouden. 
Het CVW, de NAM, de NCG, de rijksoverheid 
en anderen. Een enorme bureaucratische 
rompslomp is het. Ik ben door de jaren 
heen ontzettend moe geworden van al dat 
geregel. Er is veel stress. Ik loop niet voor 
niets al jaren bij psychische hulpverleners. 

De laatste tijd vergelijk ik de gang van zaken 
rond de aardbevingen door gaswinning wel 
eens met de toeslagenaffaire en de kinder-
opvang. De houding van de overheid is in 
beide kwesties vergelijkbaar, zoals je ook 
de NAM en de belastingdienst met elkaar 
kunt vergelijken. De NAM heeft zich dan wel 
formeel teruggetrokken, maar heeft achter 
de schermen nog een dikke vinger in de 
pap. Daar ben ik van overtuigd.”

Nog geen steen gelegd
Naast alle onduidelijkheid hadden Diana en 
haar man ook nog eens de pech dat in de 
periode waarin zij met al dit soort vragen 
worstelden de bouwkosten enorm stegen. 
Diana: “We kozen op een gegeven moment 
voor nieuwbouw op basis van een verster-
kingsbudget, lieten een offerte maken en 
toen bleek dat wat we wilden, onbetaalbaar 
geworden was. Dat heeft ook te maken 
met alle eisen die gesteld worden, vooral 
ook omdat ons nieuw te bouwen huis dicht 
naast andere panden komt. Dan heb je te 
maken met extra brandveiligheidseisen, 
dan mag je niet heien maar moet je grout 
injectiepalen (speciale trillingsvrije heime-
thode, red.) gebruiken, en meer van dat 
soort zaken. Ondertussen hadden we, om 
te besparen, al gekozen voor een kleinere 
woning dan aanvankelijk de bedoeling was 
en dat leverde problemen met de aan-
nemer op, die geen nieuwe offerte wilde 
maken. Het is tot nu toe een en al ellende 
geweest. Voor de nieuwe woning is nog 
geen steen gelegd. Het zou mooi moeten 
zijn, bezig met een nieuw huis, maar ik kan 
er nog geen lol aan beleven.” 
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Waddenweg 4 • 9933 KH Delfzijl 

Burg. Klauckelaan 16 • 9902 KZ Appingedam

Stadshaven 23 • 9902 DA Appingedam

Stationslaan 10 • 9919 AB Loppersum

www.cadanzwelzijn.nl • info@cadanzwelzijn.nl

telefoon 0596-745024 

Wij zijn 
er voor u 
als dat 
nodig is.

De aardbevingen en de gevolgen 

daarvan kunnen een grote impact 

hebben op het dagelijks leven. Za-

ken die u normaal gesproken goed 

kunt hanteren kunnen ingewikkeld 

worden. Denk aan het opvoeden 

van kinderen, het onderhouden 

van relaties met huisgenoten of 

buren, het invullen van formulie-

ren en bijhouden van financiën. 

Zoekt u iemand waar u uw 

problemen mee wilt bespreken? 

Neem dan contact op met het 

maatschappelijk werk of met een 

aardbevingscoach. U kunt bij hen 

terecht met al uw vragen en uw 

problemen bespreken. Kan een 

ander u beter helpen? Dan helpt 

de maatschappelijk werker of 

aardbevingscoach om u te verwij-

zen naar de juiste hulpverlener.  

U kunt ook bij Cadanz Welzijn 

terecht voor problemen waarbij 

een oplossing niet voor de hand 

ligt, zoals aardbevingsproblema-

tiek in combinatie met andere 

stress gerelateerde klachten. U 

heeft bijvoorbeeld zorgen, moet 

lastige keuzes maken of signaleert 

problemen in uw omgeving. Wij 

denken mee en kunnen u advise-

ren en indien nodig ondersteunen.

Voor zeer schrijnende gevallen bij 

aardbevingsproblematiek en waar 

de reguliere voorzieningen niet 

of niet voldoende toereikend zijn, 

bestaat de Commissie Bijzondere 

Situaties.  Aanmeldingen hiervoor 

gaan via de burgemeester. 

Wist u dat Cadanz Welzijn 

ook actief is op het gebied van 

buurtbemiddeling, vrijwilligers-

werk, mantelzorgondersteuning, 

jongerenwerk, Inburgering en 

Integratie, ondersteuning bij uw 

administratie en financiën en het 

versterken van de woon-en leef-

omgeving in dorpen en wijken? 

Wilt u meer informatie neem dan 

contact op met Cadanz Welzijn.

Wij werken in Eemsdelta aan een 

samenleving waarin iedereen mee 

kan doen en een bijdrage levert, 

omdat ieder mens telt.

Neem contact 

met ons op via 

0596-745024

of mail ons 

info@cadanzwelzijn.nl

Initiatiefnemers:

0594 - 283 591  •  info@quakeshield.com  •  www.quakeshield.com

VOOR EEN  
VEILIG THUIS
Bij toepassing van het totale QuakeShield systeem 

 schadelast beperkend

  Innovatieve oplossing voor  
 aardbevingsbestendig bouwen

  Snelle en eenvoudig installatie

  Zeer geschikt voor bestaande (karakteristieke) bouw

  Niet inleveren op leefruimte

  Van Groningers, voor Groningers

BENIEUWD NAAR DE 
MOGELIJKHEDEN VOOR 

UW WONING? 

Bel ons dan voor een  
vrijblijvende afspraak in de 
Postkoamer in Ten Post!  

Meer informatie:  

www.toekomstbestendig-in-groningen.nl

scoop
"een brede blik
op bouwen"

huisvestingsadvies

bouwkosten

bouwregelgeving

planeconomie

milieulasten

BIM coördinatie en controle

www.bouwscoop.nl



WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL 13

Stel je vraag 
aan de GBB
Sinds kort brengt de GBB nieuwsvlogs uit. 
Daarin beantwoorden we vragen van kijkers 
en inkomende mails, brengen we het 
Groningerland in beeld en vertellen we over 
onze acties. Ga naar onze website voor de 
nieuwste video’s: https://www.gronin-
ger-bodem-beweging.nl/gbb-videos/ 

We vlogden o.a. al over: 
-  Tips bij het aanvragen van de waarde-
dalingsregeling; 
De antwoorden van 952 respondenten 
van onze enquête over de versterking;

-  Onze strafzaak tegen de NAM;
-  Het bestuursakkoord

Heb je een vraag over bijvoorbeeld de 
versterking? Of wil je zelf je verhaal 
kwijt? Laat het ons weten via: nieuws@
groninger-bodem-beweging.nl of op 
onze social media kanalen:

Facebook: @GBBGroningen
Twitter: @GBBGroningen
Instagram: @groningerbodembeweging

Toeslagenaffaire en 
het Groningen-dossier

Tijdens de ondervragingen door de Par-
lementaire Ondervragingscommissie 
Kindertoeslagopvang (POK) is, vooral ook 
in Groningen, vaak gewezen op de over-
eenkomsten met het afhandelen van de 
gevolgen van de mijnbouwschade. 

De commissie produceerde een keihard 
rapport, Ongekend Onrecht, waarin de con-
clusies waren, dat de grondbeginselen van 
de rechtsstaat waren geschonden, overheid 
en uitvoerders hadden de informatievoorzie-
ning niet op orde. Dit leidde tot ongekend 
onrecht. De eindconstatering: Het onrecht 
wordt nu meer onderkend, maar is nog niet 
rechtgezet. Excuses zijn gemaakt, nu het 
herstel nog. Geen wonder, dat er in Gronin-
gen instemmend geknikt wordt.
Maar kan Groningen daar ook wat mee? De 
POK had als opdracht te kijken naar de politie-
ke betrokkenheid en de ambtelijke verantwoor-
delijkheid en uitvoering bij het fraudebeleid in 
de kinderopvangtoeslag. Uit de ondervragin-
gen werd duidelijk dat de mensen om wie het 

ging, werden gemangeld in een enorm com-
plex systeem. Tussen politiek wensdenken en 
wegkijken, keiharde maatregelen, discriminatie 
en onrecht, leidend tot veel menselijk leed. In 
Groningen wordt instemmend geknikt.
In het liberale Nederlandse klimaat blijkt frau-
debestrijding zeer belangrijk wanneer dat door 
particulieren kan worden gepleegd. Bedrijven 
blijven vaak buiten schot als het om fraude 
gaat. De kosten voor bestrijding van bij-
standsfraude zijn een veelvoud van de kosten 
van witteboordencriminaliteit, belastingontdui-
king en BTW-fraude, terwijl bij de kosten voor 
de maatschappij het juist omgekeerd is. 

Na de beving van Huizinge, augustus 2012, 
wordt schadeafhandeling opeens groot in 
Groningen. Een paar bewindslieden, die in 
de toeslagenaffaire een grote rol spelen, 
zijn hier opnieuw van de partij: Henk Kamp, 
minister van Sociale Zaken ten tijde van re-
gelgeving voor de toeslagen, daarna minister 
van Economische Zaken tijdens “Huizinge”. 
Eric Wiebes, staatssecretaris van Finan-

ciën en Maarten Camps, eerst als hoge 
ambtenaar bij Sociale Zaken en vervolgens 
als adjudant van Wiebes, inmiddels ook al 
weer ex-minister van Economische Zaken 
en Klimaat. En altijd minister-president 
Mark Rutte, als voorzitter van de werkgroep 
Ministeriële Fraudebestrijding en die als een 
“directeur” de BV Nederland runt. Hij runt 
het land als een bedrijf: maximale winsten 
tegen minimale kosten.

Want het lijkt of schadeherstel in Groningen 
niks mag kosten. De Nederlandse Staat int 
90% van de gaswinst, maar wijst voor de 
afhandeling van schade naar de NAM en de 
gaswinning gaat zelfs omhoog. Ook de recht-
spraak lijkt hier in mee te gaan. Zelfs het 
hoogste rechtsorgaan, de Raad van State, 
hecht in bezwaarprocedures meer waarde 
aan de loze(?) beloftes van de overheid (le-
veringszekerheid, tempoherstel en veiligheid) 
dan aan de feiten en emoties van de bur-
gers. De strijd van de burger tegen de NAM, 
met haar Shell-advocaten, is te ongelijk. De 
NAM wordt gedwongen de schadeafhande-
ling af te stoten, maar blijkt daarvoor het 
niet onafhankelijke Centrum Veilig Wonen op 
te richten, die met dezelfde knellende regels 
en Shelladvocaten zelfs winst weet te maken 
uit de ellende van Groningers. 

Na aanhoudende onrust neemt de overheid 
vervolgens niet de verantwoordelijkheid voor 
de gevolgen van de gaswinning op zich, maar 
wel de afhandeling. De politiek zet de uit-
voering wél op afstand. Eerst in de persoon 
van Hans Alders, als Nationaal Coördinator 

Groningen. Alders blijkt echter een gewe-
ten te hebben en wordt gedumpt. Hij wordt 
vervangen door nog verder weg staande 
bestuursorganen zoals NCG, TCMG, IMG, 
NPG. Wet- en regelgeving worden speciaal 
voor Groningen aangepast, bestuurlijk wordt 
alles vooraf gladgestreken. Politieke wensen, 
veranderende regelgeving, steeds ingewik-
kelder uitvoering, het wordt een onoverzich-
telijke warboel (zie ook rapporten Gronings 
Perspectief).

Uit de Parlementaire Enquête Gaswinning zal 
ongetwijfeld veel naar buiten komen. De voor-
naamste conclusies van Ongekend Onrecht 
lijken echter één op één van toepassing op 
Groningen. Laat die Parlementaire Enquête 
doorgaan. Maar begin alvast met het trekken 
van de lessen uit Ongekend Onrecht:
Wat voor Groningen evenzeer geldt als bij de 
toeslagenaffaire is, dat het stelsel veel te in-
gewikkeld is gemaakt en een te groot beroep 
op de burger doet. De wetgeving is te complex 
en rigide. De uitvoering moet niet gekoppeld 
worden aan politiek wensdenken. Er moet 
niet gedacht worden vanuit een systeem met 
efficiëntie en doeltreffendheid, uitgaande van 
wantrouwen, maar vanuit de menselijke maat 
en maatwerk. Er moet niet gewerkt worden 
met financiële prikkels. Voor Groningen geldt, 
dat niet de nadruk moet liggen op wat het alle-
maal kost, maar wat het oplevert. De uitvoer-
ders moeten meer luisteren naar diegenen 
aan wie zij hun diensten moeten aanbieden.

Wat níet kan, is dat er ontkend gaat worden, 
dat men het niet wist.

Uit Ongekend Onrecht:
‘De tragiek is dat, specifiek waar het de kinderopvangtoeslag betreft, dat eigenlijk pas 
in volle omvang zichtbaar werd -- de hardheid van het stelsel, het niet-proportioneel 
invorderen -- in 2019. Dat is ook echt wel een van de lessen die ik zelf trek uit dit hele 
onderwerp… ‘(Rutte)
We hebben in Groningen teveel geschokte Kamerleden gezien, Wiebes met zijn “Over-
heidsfalen van on-Nederlandse proporties” gehoord en al excuses gehad van diezelfde 
Rutte. Wiebes nog een keer wegsturen kan helaas niet meer. Hij nam voortijdig de 
benen. Maar de overheid kan wel meteen beginnen met lering te trekken uit de lessen: 
het is de hoogste tijd voor versimpeling, de hoogste tijd voor uitvoering.
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Versterkingscijfers:
Hoewel de Nationaal Coördinator Groningen de doelen voor 2020 al flink naar beneden had bijgesteld zijn de streefcijfers lang niet gehaald. 
Lichtpuntje: er is vooruitgang.

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.
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gaskraan dichtgedraaid
wat betekent dat voor ons? 

het blijft onzeker

ver van het w
eten

een ontmoedigi
ngsbeleid

doet de mense
n pijn

opknappen of sloop
verlies van levensvreugde

in onzekerheid

tijdens de wedstrijd
spelregels veranderen

onberekenbaar
poging tot doodslag

groningen als  wingewest
het duurt  veel  te lang!

i n  de  s t e e k g e l a t e n
s c h a n d a l i g  a l s  d a t  z o  i s

me e r  d a n wa a rde l o o s
geld is bepalend

met twee maten gemeten
de riedel des Rijks

de tijd tikt maar door
weer een half jaar uitgesteld

we worden ouder…

psych is che  s chade
onbekend  o f  onv i ndbaa r

he t  i s  s chanda l i g

in ons eigen huis
welke toekomst hebben we?

wij  zijn gegijzeld 

red je  er  maar  mee
al les  draait  zoa ls  a lt i jd 

om geld,  niet  levens

shel l  i s  op l i cht ing
cum laude afgestudeerd

op fraude en meer

op eigen kosten

kruideniersmentaliteit

miljarden verdiend

wachten duurt erg lang
wordt er zo langzamerhand

helemaal gek van 

mi jn  kor ts t e  antwoord
op  z e l fverr i jk ing  ger i cht
he t  bos  n i e t  meer  z i en

tranen met tuiten
spanning binnen ons gezin

beleid van pappen

energie en tijd
en geld weggegooid

het maakt mij woedend

s c h i j t  aan g r on in g en
h e t  r i jk  s p e e l t  e en  s p e l l e t j e

a f s praak i s  a f s praak

geen vertrouwen meer
uitstel, uitstel en afstel

de ‘dutch disease’

waardeloos beleidveel beloven weinig doenonze gevoelens

h e f t  i n  e i g e n h a n d
h e f t i g e  m i s t g o rd i j n e n

we h o re n n i k s  me e r

geen vertrouwen meer

mensen in  onwetendheid

we tel len n iet  mee

over de schutting
regeltjes en regeltjes

jarenlang wachten

iets voorgespiegeldkolen en geiten sparenoptisch dichtsmeren

wachten duurt erg langhet is rekken en rekkenafspraak is afspraak?

het voelt  niet goed zo

de bewoner staat centraal 

totaal loze kreet

voor  a l le  mensen

een grove belediging

we wonen hier  graag

vertrouwen is zoek
mensen met lege handen
weerloos waarde(n)loos

met lege handen
verdeel en heerspolitiek

mensen met alles

versterkingsadvies
misleidend en oneerlijk

onvindbaar dus weg

e n n e…g e v o e l e n s?
a a n h e t  l i j n t j e  g e h o u de n !

we l k e  g e v o e l e n s?

iets voorgespiegeld
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dit  i s  geen bele id
op de  verkeerde manier

dit  i s  t raineren

woorden, geen daden
onduidelijk hoe lang nog
te triest voor woorden
woorden, geen daden

ve e l  t e  l a n g wa c h t e n
g e v o e l e n s  d o e n e r  n i e t  t o e

i n  o n ze k e r h e i dwein ig  waargemaaktde  spe l r ege l s  veranderd
ge ldverkwanse l end

we zijn goed voor gas
kolonie van de randstad
en veel geld verdiend

we zijn goed voor gas

werkelijk verlies
eindeloos laten hangen

gaan er aan kapot

‘a l l e s  i s  v e i l i g ʻ
we n s v a de r  v a n g e d a c h t
d i t  k l o p t  v a n g e e n k a n t

vertragingstactiek

er maar bij laten zitten

groningers zo murw

onze overheid
maakt het leven nog zwaarder

staat niet voor burgers
leven stuk lichter 

loden last van mijn schouders
inmiddels verhuisd

du re  i n s t a n t i e s
e r  v e rd w i j n t  v e e l  t e  v e e l  g e l d

e e n k wa l i j k e  z a a k

grote wassen neus
blij  maken met dode mus

ik vertrouw het niet

de bewoners murwgevoelens tellen niet meeis niet meer leefbaar
één grote leugenalleen praten en meer nietniet bonafidehet  voe l t  n i e t  ve i l i g

gemeentes  z e l f  in  de  va l
he t  hoe f t  n i e t  meer

i s  n i k s  m e e  g e d a a n
ve rs t e r k i n g  e e n wa s s e n n e u s

h e e f t  v e e l  g e l d  g e k o s t

eigen v lees  keuren
geloof waardig  wordt  het  niet  meer

wie  houdt  wie  voor  gek

destructief  beleid
energie om iets te doen

weg en verdwenen

pappen nathouden
kans op een zware beving

is nog steeds reëel

normen veranderd

veel ver wachtingen gewekt

met lege handen

deze regering

de rijken worden er beter van 

aan de hand van Shell

zorgt voor veel boosheid
veel stress en onzekerheid

het duurt te lang

ze lopen weer weg
een zooitje ongeregeld

zoals met alles
ze lopen weer weg

het  dorp  op  wachts tand

drama dat  z i ch  h ie r  vo l t rek t

onge l i j khe id  g roe i t

d o o r g a a n  i s  h e i l l o o s
n i e t  d e  m e n s e l i j k e  m a a t
a l s  e e n  n a c h t k a a r s  u i t

gerekt getraineerd

geneuzel en getreuzel

onzekerheid stress

gerekt getraineerd gaskraan dichtgedraaid
dus leegmaken die handel!!!

het geld regeert

mensen met  a l les
die  keihard getrof fen z i jn

derderangburgers

mensen met  a l les
nu niet versterken

niemand weet of en wanneer
het bos ingestuurd

de getroffenen
‘maak u maar niet ongerust’

de witte boorden

de getroffenende getroffenen Antwoorden uit de 
GBB ledenenquête
In haiku's omgezet
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Versterkingsproces voor 
eigenaren en bewoners
De belangrijkste aandachtspunten

Er zijn heel wat zaken waarmee je rekening moet houden als je huis versterkt moet wor-
den. Het is een ingrijpend proces. In dit artikel proberen we de belangrijkste aandachts-
punten voor karakteristieke en beeldbepalende panden (batch 1467) aan te geven.
 
Voorafgaand aan inspectie
Als je huis in aanmerking komt voor een versterkingstraject is het belangrijk om te weten: 

Inspectie
De inspectie wordt uitgevoerd in opdracht 
van de NCG. De uitvoering kan worden 
uitbesteed aan een ingenieursbureau of 
bouwbedrijf. Ook kan het van belang zijn dat 
er onderzoeken worden uitgevoerd, bijvoor-
beeld naar asbest of de bodem. 

Projectteam
Het projectteam bestaat uit een projectlei-
der, een bouwbegeleider en een bewoners-
begeleider.

Versterkingsadvies
Het inspectieteam komt met een (concept)ver-

sterkingsadvies waarin staat hoe er versterkt 
moet worden om te voldoen aan de geldende 
NPR. Het advies bevat tekeningen op A3-for-
maat, die het projectteam met je bespreekt.
Als er overeenstemming is over het concept 
versterkingsplan worden de tekeningen 
vastgesteld. Ook wordt er een technisch 
document opgesteld waarin staat welke ma-
terialen gebruikt gaan worden. Het verduur-
zamen van het huis kan ook in dit document 
worden meegenomen. Hiervoor kan subsidie 
beschikbaar zijn.

Aanvraag vergunning 
Voor het versterken moet een bouwaanvraag 

worden ingediend bij de gemeente, dit wordt 
meestal verzorgd door het projectteam. Voor 
de bouwaanvraag zijn wettelijke termij-
nen vastgesteld. Tussen aanvraag en het 
verlenen van de vergunning zit een periode 
van 18-20 weken. Let op: Het is verplicht 
om bouwwerkzaamheden natuurvrij uit te 
voeren, zorg dus dat vóór het begin van het 
broedseizoen ( 1 maart) alle vogelnesten 
e.d. zijn verwijderd.  

Vervangende woonruimte
Het projectteam zal zorgdragen voor vervangen-
de woonruimte tijdens de bouwperiode. Let er 
op dat verhuiskosten, extra energielasten en 
opslagkosten opgenomen zijn in het project. 

Bouwwerkzaamheden
De aannemer is verantwoordelijk voor de 
bouw. Gedurende de bouwfase voert de 
bouwbegeleider inspecties uit en bespreekt 
de resultaten met de aannemer en bewo-
ner/eigenaar.
Bij de oplevering is het wenselijk een 
dossier te ontvangen met alle documenten 
welke betrekking hebben op de versterking, 

zoals tekeningen, vergunningaanvraag, even-
tuele onderzoeksrapporten, verklaring van 
de aannemer over de bouwtechnische zaken 
en een verklaring dat het technisch dossier 
en de berekeningen voldoen aan de huidige 
wet- en regelgeving. 

Persoonlijke gevolgen van versterken
Houd tenslotte nog rekening met het vol-
gende: 
-  Het gehele proces van inspectie, het 
uitvoeren van de versterking en het weer 
wonen in het versterkte huis vergt een ja-
renlange periode van intensieve aandacht.- 
 Het proces vraagt een enorm doorzettings-
vermogen. 

-  Het is een periode van vallen en opstaan: 
afspraken worden afgezegd en weer ver-
plaatst en toezeggingen uit het verleden 
zijn geen garantie voor de toekomst.

-  Het versterkingstraject heeft een grote 
invloed op je persoonlijke situatie. Het is 
een ongelijk speelveld van gedupeerden 
met verschillende instanties. Daarom is 
het van belang om vanaf het eerste begin 
een dossier aan te leggen.

1.  Welke partijen zijn bij het proces 
betrokken.

Het moet duidelijk zijn welke taken, bevoegd-
heden en verantwoordelijkheden de betrok-
ken partijen (eigenaar/bewoner, opdrachtge-
ver en uitvoerder) hebben. Vanaf het begin 
moet een digitaal dossier aangelegd worden 
met alle gespreksverslagen en afspraken. Je 
bewonersbegeleider maakt van alle bespre-
kingen en vergaderingen een verslag. Houd 
zelf ook notities bij of vraag Stut-en-Steun 
aanwezig te zijn tijdens de gesprekken. Zij 
kunnen dan ook aantekeningen maken. 

2. Wie is eindverantwoordelijk. 
Nieuwe projecten vallen onder eindver-
antwoordelijkheid van de NCG, bij oude 
projecten is de NAM eindverantwoordelijk.

3. Welke NPR is van toepassing.
De Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) voor 
aardbevingsbestendig bouwen is leidend. 
Hoe ouder de NPR, hoe zwaarder de ver-
sterkingsmaatregelen. Ook is het bouwbe-
sluit van toepassing op jouw versterking. 
Het versterkingsadvies moet dus voldoen 
aan zowel de NPR als het bouwbesluit. 

4. Wat is de status van het project (voor 
‘oude gevallen’).
Zijn er al afspraken gemaakt om het project 
te starten? Controleer welke punten zijn af-
gehandeld en welke nog moeten worden uit-
gevoerd. Wat is de positie van de eigenaar/ 
bewoner. Geef niet te snel toe aan eventuele 
voorstellen/suggesties van het projectteam. 
Je hebt een eigen stem. 

 Waar moet je op letten:
1. Welke gevolgen heeft de versterking 
voor je woning?
Het kan zijn dat de bouwkundige verster-
king de indeling van je huis verandert. 
Ruimtes kunnen bijvoorbeeld kleiner 
worden of het uitzicht kan veranderen. Ben 
je het hier niet mee eens of wil jij iets an-
ders? Laat dat duidelijk weten. Het is ten-
slotte jouw huis, jouw wooncomfort. Je kunt 
ook overwegen om de (eigen) aannemer te 
betrekken voor advies en ondersteuning.

2. Welke financiële gevolgen heeft de 
versterking
Als je zelf wensen hebt, bijvoorbeeld 
een extra dakkapel of een uitbouw met 
openslaande deuren, dan staat dit niet in 
relatie met de versterking. Dit heeft dan 
ook financiële gevolgen. 

3. Heb je voldoende kennis van bouw-
technische zaken?
Het is belangrijk dat je voldoende kennis 
hebt van bouwtechnische zaken, met de 
bijbehorende processen. Als je onvol-
doende kennis hebt van bouwkundige 
zaken, kun je je beter laten adviseren door 
bijvoorbeeld Stut-en-Steun. Zij kunnen 
helpen bij juridische en bouwtechnische 
zaken en weten welke wet- en regelgeving 
van toepassing zijn. 

4. Voldoet het versterkingsplan aan de 
wettelijke eisen?
Het versterkingsadvies moet voldoen aan 
de NPR-norm en het bouwbesluit. In som-
mige situaties kan hiervan op onderdelen 
worden afgeweken. 

Professionals in afhandelen gaswinningsgevolgen 
Met de afhandeling van de gevolgen 
van de gaswinning zijn niet alleen dui-
zenden Groningse gedupeerden bezig. 
Zo langzamerhand is het aantal betrok-
ken organisaties, besturen, instanties, 
deskundigen en consultants bijna niet 
meer te tellen. Gronings Perspectief 
van de Rijksuniversiteit Groningen doet 
al jaren onderzoek onder Groningers 
naar hun gezondheid, veiligheid en 
toekomstperspectief. In de herfst van 
het afgelopen jaar onderzocht de groep 
van dr. Katherine Stroebe en prof. Dr. 
Tom Postmes hoe professionals en ge-
dupeerden dachten over de voortgang 
en afhandeling van de versterking. De 
resultaten zijn samengevat in de rap-
porten “Professionals over de verster-
king” en “Voortgang en voetangels in 
het gaswinningsdossier” en geven niet 
zo’n positief beeld. De woorden “gek-
makend”, “immense problemen” en 
“ongelooflijk complex” vallen.

Verkokerde jungle
Van Haagse bestuurder tot lokale aanne-
mer, iedereen doet zijn stinkende best. Er 
wordt op persoonlijk niveau goed samen-

gewerkt. Maar er is nauwelijks vooruitgang. 
Het lijkt er op, dat iedereen in het systeem 
vast zit. Bestuurders hebben een ander 
beeld van de situatie dan managers. Die 
laatsten staan weer dichter bij de uitvoe-
ring en zij hebben weer andere regels dan 
ingenieurs. De geïnterviewden beschrijven 
het systeem als een verkokerde jungle, 
waarin de regels ook nog eens voortdurend 
veranderen. Het blijkt (te) moeilijk om de 
belangen van mensen, techniek, recht en 
geld op een goede manier bij elkaar te 
brengen. Het ontbreekt aan centrale regie. 
Het is niet duidelijk, wie verantwoordelijk 
is. De hele operatie wordt verlamd door 
regels en toezicht. Iedereen in het proces 
vindt dit een drama. De afstand naar en 
ook van “Den Haag” roept weerstand op in 
“Groningen.” Omdat de overheid de proble-
men moet oplossen, valt het versterkings-
proces nu onder het bestuursrecht; een 
heel andere zaak dan wanneer de afhan-
deling moet gebeuren tussen een bedrijf 
(NAM) en de gedupeerde. Er is sprake van 
grote verschillen tussen de wereld van “het 
systeem” en de echte leefwereld. Of, zoals 
iemand in het rapport zegt: “Men is verge-
ten wat het met de mensen doet.”

Botsende politieke belangen en negatieve 
aandacht van de media helpen verder niet 
mee aan een oplossing. Waarom dit niet 
anders kan, kan niemand uitleggen. Heel 
zuur is nu, dat het bedenken en voortdu-
rend veranderen van regels de oplossing 
van het probleem in de weg blijken te 
staan. In plaats van concreet de directe 
noden van de gedupeerden op te lossen, 
wordt er nu veel tijd en energie in “het 
systeem” gestopt. Ook Postmes en Stroe-
be dragen geen directe oplossing aan. 
Daar gaan zij als onderzoekers ook niet 
over. De overheden en instanties zullen 
er samen uit moeten komen, concluderen 
zij. De verschillende experts moeten met 
elkaar in gesprek, de organisatie moet veel 
duidelijker en doelgerichter. Alles moet 
samenkomen met de gedupeerden als 
uitgangspunt.

Wat de hele aanpak met de mensen uit 
het gebied doet, blijkt uit een rapport van 
Gronings Perspectief van 9 februari 2021. 
Door de herhaling en de lange duur van 
het schadeproces voelen bewoners zich 
gedupeerd door het systeem. Hun gezond-
heid is slechter, wat zich uit in lichamelijke 

en geestelijke klachten. Het is zo erg, dat 
een deel van de mensen geen schade meer 
meldt. Een deel verhuist zelfs uit het gebied 
om van alle ellende af te zijn. Ze vluchten. 

Bovendien zien de onderzoekers de sociale 
samenhang in wijken en dorpen afbrokke-
len door de ongelijkheid in behandeling en 
afhandeling. Waar bewoners als gelijkwaar-
dige partners met de gemeente aan tafel 
zitten, valt dit nog mee. Maar waar dat niet 
het geval is – en andere partijen aan tafel 
zitten – loopt de samenwerking spaak. Hier 
ligt een belangrijke taak voor de gemeente.
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Bea Blokhuis:

“Nee, het is niet voorbij”
Gemengde gevoelens. 
Het Noordelijk Lijsttrekkersdebat, waarbij 
gesproken wordt over de gaswinningsel-
lende als ‘iets dat voorbij is.’ Het pro-
ject ‘Toukomst’ dat geld geeft voor een 
aardbevingsbelevingscentrum waar je kunt 
voelen hoe het ‘was’. Maar de realiteit 
laat zien wat de schade werkelijk is, de 
nog steeds toenemende schade aan ons, 
Groningers, mensen. Op 9 februari heftig 
naar boven komend in de voortgangsrap-
portage van ‘Gronings Perspectief’ van 
Katherine Stroebe en Tom Postmes.

Nee, het is niet voorbij. Ik weet ook niet 
of ik het ooit nog uit mijn ‘systeem’ krijg. 
Het gevoel van onveiligheid is jarenlang 
ongemerkt binnen gesijpeld; ik raakte het 
alleen even kwijt als ik ‘elders’ was. Mijn 
huis is versterkt op wat restpunten na, al 
moest ik daarvoor ruim een jaar elders 
wonen; mijn materiële schade is her-
steld, mijn huis is ‘veilig’ geworden, mijn 
traject is bijna klaar, althans, dat hoop ik. 
Maar de onveiligheid waarin ik jaren heb 
geleefd, die ik vanaf 2015 zwart op wit of-
ficieel op papier zag staan in de rapporten 
en die ik al ‘wist’ vanaf 2012, is onder de 
huid gaan zitten. 
De wanstaltige trajecten die ik, en velen 
met mij, heb moeten doorlopen om scha-

deherstel en versterking voor elkaar te 
krijgen, te bevechten, en de wetenschap 
dat velen nog steeds maar aan het begin 
staan of al jaren middenin het moeras 
zitten, maakt me….. tsja, wat? Woedend? 
Wanhopig? Cynisch?

Ik had ‘geluk’: ik rolde toevallig in 2016 
in een gunstige versterkingspilot, werd 
ondersteund door volhardende, kundige 
mensen. Ik kon het wachten en worstelen 
volhouden, de ondersteuning organiseren 
en financieren en uiteindelijk, vele, vele 
jaren later gebeurde er wat. Maar wat als 
je niet toevallig ‘geluk’ hebt of die extra 
ondersteuning niet kunt financieren, als 
je de energie niet of niet meer hebt om 
te vechten, de tijd niet meer hebt om te 
wachten? Wat, als je als kind opgroeit in 
deze omstandigheden? Wat, als je leven 
tussen je vingers doorglipt tijdens het 
wachten? De wetenschap dat niet alleen 
NAM, maar onze eigen overheid dit liet en 
nog steeds laat gebeuren, ondertussen 
blatend dat ‘er al veel geld naar Gronin-
gen is gegaan’, is hartverscheurend. Dat 
gaat niet meer uit mijn systeem. Mijn huis 
is versterkt, maar ik ben emotioneel leeg-
gezogen in het traject, cynisch geworden, 
beschadigd en uitgeput.

 ‘Het had allemaal 
veel efficiënter gekund’ 
Wie van Loppersum via de Wirdumerweg 
richting Wirdum rijdt, ziet een eindje bui-
ten het dorp links van de weg een nieuw 
wijkje. Er staan 25 woningen en in één 
daarvan wonen Janet en Simon Gorter 
en hun beide volwassen zoons. Op 16 
november zijn ze er neergestreken. “Dit 
wijkje wordt wel vergeleken met een 
vakantiepark,” zegt Janet. “Nou, ik kan 
je verzekeren dat het wonen hier beslist 
geen vakantiegevoel geeft.” 

Het gezin Gorter woont inmiddels dertig 
jaar in Loppersum, in een omgeving met 
veel door gaswinning veroorzaakte aard-
bevingen. In hun woning aan de Delfstraat 
diende de eerste schade zich al vijftien jaar 
geleden aan. Janet: “Maar bijna niemand 
legde toen al de link met de gaswinning. 
Dat kwam pas later. Wij hebben destijds 
zelf zo’n tienduizend euro in het herstel van 
de schade gestopt.” Alles veranderde door 
‘Huizinge’ in 2012. “Toen begon voor ons 
en veel anderen de ellende pas echt. We 
hebben verschillende malen schade gehad, 
die op kosten van de NAM is hersteld, maar 
uiteindelijk bleek het na veel onzekerheid 
allemaal zo ernstig te zijn dat sloop en 
nieuwbouw onvermijdelijk werd. Ons huis 
was niet veilig meer. Er gaan nu 67 huizen 
in onze wijk plat. Tot de nieuwbouw klaar is, 
wonen we nu in deze wisselwoning.” 

Gebrek aan solidariteit
Er staan in het tijdelijke wijkje aan de Wir-
dumerweg vijfentwintig van deze woningen. 
Aan de andere kant van het dorp nog eens 
vijfenveertig. “Ze staan er vijf jaar,” zegt Janet, 
“een periode die daarna met nog eens vijf jaar 
kan worden verlengd. Dan moet alles afgerond 
zijn.” Het aanwijzen van de locatie voor de 
bouw van de wisselwoningen heeft volgens 
Janet Gorter nogal wat voeten in de aarde 
gehad. “Die woningen zouden eerst dichter bij 
het dorp komen, maar er was verzet. ‘Kan het 

niet ergens anders?’, zeiden sommigen. En 
‘We raken ons uitzicht kwijt.’ Het leek wel of 
het om een asielzoekerscentrum ging. Er ont-
stond verdeeldheid in het dorp. Uiteindelijk is 
dit wijkje toen opgeschoven richting Wirdum. 
Ik ben wel geschrokken van het gebrek aan 
solidariteit. Als bewoners hadden we trouwens 
niets te zeggen over de locatie.”  

De onzekerheid vreet aan je
De wisselwoning geeft Janet Gorter niet echt 
het gevoel dat ze er woont. “Dat komt ook, om-
dat we onze inboedel niet mee konden nemen. 
Deze woningen waren al ingericht. Ze zijn erg 
gehorig. Dat komt vooral door de open trap in 
de kamer. Zeker als je er met vier volwassenen 
woont. Daar is niet over nagedacht.” Als ze dit 
zegt, voegt ze er meteen aan toe dat ze beseft 
dat ze niet moet klagen, want haar gezin 
weet waar het aan toe is en dat geldt voor 
veel Groningers beslist nog niet. “Wij hebben 
duidelijkheid en dat is voor ons heel belang-
rijk. De afgelopen jaren hadden we het gevoel 
dat ons leven stilstond. Dat we niet verder 
konden. De onzekerheid vrat aan je. We weten 
nu dat we een nieuw huis krijgen. We gaan de 
goede kant op en kunnen weer vooruit kijken. 
Hoeven alleen nog maar over kleinere zaken 
te overleggen. Dat alles enorm is vertraagd 
nemen we dan maar op de koop toe. Volgens 
de oorspronkelijke planning zou het nieuwe 
huis al klaar zijn geweest. Het duurt nu nog an-
derhalf jaar voordat we er naartoe kunnen.” 

Janet Gorter is kritisch over de hele gang 
van zaken rond de afwikkeling van de scha-
de door aardbevingen. “Het is een enorme 
bureaucratie. Vandaar die vertraging. Er wordt 
verschillend met schades omgegaan, er zijn 
verschillende regelingen, waardoor er in het 
dorp tweespalt ontstaat. De één heeft duide-
lijkheid en kan vooruit, de ander weet nog van 
niets. Sommigen krijgen de schade snel en 
ruimhartig vergoed, bij anderen is dit niet het 
geval. Emotioneel vreet dit allemaal erg aan 
je. Het geeft wrijving. Spanningen. Ook tussen 
dorpsbewoners. Er zijn zoveel gesprekken 
geweest. Wij hebben de afgelopen paar jaar 
acht zogenaamde bewonersbegeleiders gehad. 
Sommigen hebben we nooit gezien. Ik moest 
steeds opnieuw ons verhaal vertellen. Er werd 
blijkbaar niets vastgelegd. Te gek voor woor-
den. Het had allemaal veel efficiënter gekund.” 
Wat er de afgelopen jaren allemaal is gebeurd 
doet volgens Janet Gorter ook wat met je 
vertrouwen in de overheid. “Die heeft altijd de 
gaswinsten opgestreken, maar nooit omgeke-
ken naar de veroorzaakte schade. Er is veel 
Groningers onrecht aangedaan en je moet zelf 
je rechten bevechten. Niet iedereen kan dat. Je 
moet het vermogen hebben om alles te over-
zien. Sommige mensen zitten huilend thuis, 
omdat ze het allemaal niet meer snappen. Bij 
gezamenlijke vergaderingen pik je de woede 
van anderen op. Ik heb zelf ook slapeloze 
nachten gehad. Maar gelukkig gaan we nu de 
goede kant op. Ik hoop dat dat met alle andere 
gedupeerden ook zo snel mogelijk gebeurt.”   

Aantal gemelde bezwaren bij IMG

307 
in behandeling

296 
behandeld

in behandeling
niet ontvankelijk
gegrond 
deels gegrond

ongegrond
ingetrokken
naar schadeprocedure 

Aantal bezwaren op 06-01-2020

w
aa

rv
an

90

30
53

75

0

48

Aantal bezwaren op 01-02-2021

w
aa

rv
an

1456 
in behandeling

1107 
behandeld

295

141
160

181

9

321

Het aantal bij het IMG ingediende bezwaren tegen een besluit is het afgelopen jaar fors gegroeid. Ook is het aantal (gedeeltelijke) 
afwijzingen en ongegrond verklaringen flink toegenomen. Ruimhartig? In de volgende GBB-krant meer.



WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL18 NUMMER 16 - 2021



WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL 19

De parlementaire enquête

Wat zullen de Groningers aan de uitkomsten hebben?
De parlementaire enquête aardgaswinning Groningen (PEAG) is van start gegaan. Op 5 
maart 2019 heeft de Tweede Kamer al besloten tot het instellen van een parlementaire 
enquête. Een tijdelijke voorbereidingscommissie heeft de mogelijke onderzoeksvragen ge-
inventariseerd. Op 9 februari 2021 is het onderzoeksvoorstel aangenomen, op 11 februari 
2021 is de commissie benoemd. Voorzitter is Tom van der Lee (GroenLinks). De parlemen-
taire enquêtecommissie verwacht in de zomer van 2023 haar eindrapport op te leveren.

Wat verwacht de GBB van de parlementai-
re enquête? 
-  Hoe zaten en zitten de contracten tussen 
Rijk en NAM, Shell en Exxon-Mobile in 
elkaar vanaf 1963? Welke rechten en plich-
ten zijn toen en later verdeeld?

-  Vanaf wanneer was bij het Rijk en NAM, 
Shell en Exxon-Mobile bekend dat de gas-
winning bevingen (en dus schade) zou gaan 
veroorzaken? En vanaf wanneer wist men 
van het levensgevaar?

-  Toen na Huizinge in 2012 bekend was dat 
de bevingen een stuk zwaarder konden 
worden, waarom is toen niet ingezet op 
een snelle daling van de gasproductie 
zoals het SodM nadrukkelijk adviseerde? In 
plaats daarvan ging de gaskraan in 2013 
nog verder open!

-  En waarom is de versterking van woningen 
in 2018 stopgezet?

Groningers hebben er recht op te weten wie 
verantwoordelijk is voor alle ellende die uit 

de gaswinning is voortgekomen. Het is ook 
noodzakelijk dat politiek Den Haag de hand 
in eigen boezem steekt om ooit een herstel 
van vertrouwen te krijgen.

Is de GBB optimistisch over de uitkom-
sten?
Een parlementaire enquête dient vooral om 
de waarheid boven tafel te halen over be-
paalde gebeurtenissen, zodat duidelijk wordt 
wat er is gebeurd en wie politiek verant-
woordelijk kan worden gehouden. Het gaat 
in de eerste plaats om waarheidsvinding en 
politieke verantwoordelijkheden. Verder zijn 
er lessen uit te trekken, bijvoorbeeld lessen 
voor de overheid. Hopelijk draagt de enquê-
te ook bij aan herstel van vertrouwen.

Waarheidsvinding
Zullen de onderzoeksvragen goed be-
antwoord worden? We houden ons hart 
vast. De meeste antwoorden en gegevens 
moeten van het ministerie van EZK komen. 
De GBB kent dat ministerie. Het ministerie 
van EZK benadert de reputatie van de NAM: 
eerst volhardend ontkennen, dan langdurig 
bagatelliseren, en als alles echt niet meer 
te ontkennen is, uitentreuren traineren en 
rekken. Bij elk WOB-verzoek van de GBB bij 
het ministerie blijkt dat documenten zoge-
naamd niet bestaan of onvindbaar zijn. De 
wel aanwezige documenten worden volledig 
zwart gelakt. Het ministerie van EZK is een 
ministerie met een cultuur van geheimhou-
ding, zich beroepend op staatsbelang. Nog 
in 2019 verklaarde de directie van de NAM 
dat hun gesprekken op het ministerie opzet-
telijk niet werden genotuleerd!

Lessen voor de overheid
De Nederlandse overheid lijkt geen lerende 
organisatie. De geschiedenis kent hiervan 
veel voorbeelden, recent nog de kindertoe-
slagaffaire. Ambtenaren dienen allereerst 
hun minister en de beleidsdoelen van hun 
minister - niet de burger. Ook dat is van alle 
tijden. Het is tijdens de gaswinning Gronin-
gen ook keer op keer gebleken. De rijksover-
heid stond zij aan zij met de NAM. Lijnrecht 
tegenover de burger. Dat zal met een nieuw 
“onderzoeksrapportje” (parafrase Eric Wie-
bes) waarschijnlijk niet veranderen!
En zal de Tweede Kamer in de spiegel kijken? 
De leden van de vaste Kamercommissie 
Economische Zaken en Klimaat komen 
hier regelmatig, ze krijgen van Groningers 
voortdurend de ellende aangereikt. Maar wat 
doen ze ermee? Inhoudelijk gewaardeerde 
Kamerleden zoals Henk Nijboer en Agnes 
Mulder laten uiteindelijk hun stemgedrag 

bepalen door coalitieoverwegingen, niet door 
het belang van Groningse burgers. Henk 
Nijboer (PvdA) stemde ten tijde van Rutte II 
(VVD-PvdA-kabinet) op alle cruciale moment 
in met de desastreuze beslissingen van Henk 
Kamp. Agnes Mulder (CDA) en Carla Dik-Fa-
ber (CU) stemden tijdens Rutte III (VVD-CDA-
CU-D66) als het erop aan kwam braaf met 
Eric Wiebes mee. De Tweede Kamerleden 
tonen zich geen volksvertegenwoordigers. Ze 
zijn oppositie- of coalitievertegenwoordigers 
in hun stemgedrag. Hun prioriteit ligt bij hun 
politieke betekenis, niet bij de burgers.

Groningers
Wat zullen de Groningers aan de uitkomsten 
hebben? Waarschijnlijk niets. Misschien 
krijgen ze achteraf gelijk. Maar voor alsnog 
gelijk krijgen koopt iemand wiens leven 
zeven jaar of meer in het teken van gaswin-
ningsellende heeft gestaan, helemaal niets.

Beschaving
Er wordt gezegd dat de beschaving van 
een land is af te meten aan de mate 
waarin de zwakkeren worden beschermd 
en hulp geboden wordt aan hulpbehoe-
venden. In de Nederlandse verzorgings-
staat van de vorige eeuw had de overheid 
daarin een faciliterende rol. Solidariteit 
was destijds de standaard. De overheid 
was dienstbaar aan haar burgers. Met de 
opkomst van het neo-liberalisme, vanaf 
de kabinetten Lubbers, veranderde die 
positie.

Nederland veranderde van een land in 
een bedrijf. De overheid werd de almach-
tige Nederland B.V. die rekent in termen 
van baten en lasten. In de kabinetten 
Rutte I, II en III is dit geperfectioneerd. 
Nederland B.V. omarmde de grote geldver-
dieners zoals Shell, de multinationals en 

brievenbusfirma’s. Op sectoren die Neder-
land B.V. geld kostten werd consequent 
bezuinigd: onderwijs, politie, rechtspraak, 
zorg. Ook wordt vanuit Nederland B.V. 
anders naar de burger gekeken. Solida-
riteit bestaat niet meer, participatie is 
de standaard. De burger is voor zichzelf 
verantwoordelijk. Op de burgers die dit 
lukt is Rutte trots, zij maken dit een 
“gaaf land”. Voor de burger die dit niet 
lukt en een beroep doet op de overheid, 
is het echter oppassen. Zo´n burger is 
een potentiële profiteur, een fraudeur. 
Ook bij de gaswinning in Groningen is de 
houding van Nederland B.V. zo getekend. 
Nederland B.V. is mild voor het bedrijfs-
leven, hard voor de burger. De NAM is 
de allerbeste vriend van Nederland B.V., 
want de NAM levert geld op. De zeurende 
Groninger kost alleen maar geld.

Een strijd die je bijna niet kunt winnen
Fabian Buiter woont met vrouw en kinde-
ren in Beerta in een huis uit 2004. In 2013 
is er een uitbouw gemaakt. In 2016 ont-
dekten ze de eerste schade. Zijn verhaal:

CVW
“Er kwam toen een forse scheur aan het 
licht, die we op advies van onze aannemer 
hebben gemeld bij het CVW. Uiteindelijk 
zijn we daarvoor in de 6000 gevallen (spe-
ciale regeling) van de NAM gekomen. We 
hebben de afkoopsom toen geaccepteerd.”

Nieuwe schade
“Eind 2018 ontdekten we nieuwe schade. Begin 
2019 hebben we dit gemeld bij TCMG. Begin 
juni 2019 kregen we al het rapport, dat ons vol-
ledig in het verkeerde keelgat is geschoten; de 

inhoud sloeg nergens op. Van de schade in het 
toilet werd gezegd dat de toiletpot te zwaar werd 
belast. Schades in het voegwerk aan de buiten-
muur waren verergerd. Maar op de foto’s kon je 
dat niet zien. Ik heb de deskundige aangeboden 
om op mijn ladder een stukje naar boven te 
klimmen, maar om Arbo technische redenen 
mocht dat niet. Scheuren in tegels zouden 
komen door zeepgebruik! In de badkamer? Ik 
heb toen mijn gal gespuwd op social media. Dat 
leverde totaal meer dan 10.000 reacties op.”
De webcare service van het IMG heeft veel werk 
gehad overal reactie op te geven.
 
Zienswijze
“Het rapport was voor ons aanleiding om een 
zienswijze in te dienen. Daarvoor hebben we 
hulp ingeroepen van Willem Meiborg. Willem 
geeft aan dat nergens onomstotelijk wordt be-
wezen dat de schade niet is veroorzaakt door 
aardbevingen. De zienswijze hebben we inge-
diend. En daarna begon het lange wachten.”

Nader advies
Er moest nader advies komen “Voor dit advies 
moest opnieuw een schadeopname worden 
gedaan. TCMG had dit in september 2019 
moeten doen, maar het is uiteindelijk pas juni 
2020 gebeurd. Op het afgesproken tijdstip 

kwam echter niemand opdagen, dus belde ik. 
Ze zeiden: ‘U heeft geen afspraak’. Ik zeg ‘Ik 
heb hier een brief van jullie.’ Terwijl ik in de 
wacht stond, kwam de deskundige. Hij weiger-
de zijn handen te desinfecteren, heeft zich niet 
voorgesteld aan de rest van het gezin en had 
ons dossier niet bij zich. Ons toilet hadden 
we inmiddels net vernieuwd. De losse tegels 
leverden gevaarlijke situaties op. ‘Daar kan ik 
niets meer mee’, zei de deskundige. Ik zei dat 
hij de foto’s van de vorige opname maar moest 
gebruiken, want de verklaring van zijn collega 
sloeg nergens op. Uit persoonlijke interesse 
had hij een studie gedaan naar craquelé vor-
ming in tegels. Het was geen officiële studie. 
Craquelé vorming is in iedere tegel uniek zei 
hij, maar hier lopen de scheuren van tegel 
naar tegel in een vloeiende lijn. ‘Komt door be-
weging, maar ik blijf erbij dat dit een B-kwaliteit 
tegel is.’ Onze factuur van de betere sanitair 
specialist hoefde hij niet te zien.”

Dwangsom
“Na het verstrijken van de termijn voor het na-
der advies heb ik het IMG een ingebrekestel-
ling met dwangsom gestuurd. Ik kreeg bericht 
dat ze in gebreke waren en een dwangsom 
verschuldigd waren. En 31 dagen na de 
dwangsom kwam plotsklaps het besluit.”

Schaderapport
“Eerst kwam het nieuwe schaderapport. De 
ergste schades waren opnieuw afgewezen. 
Willem Meiborg adviseerde om in bezwaar 
te gaan. Hiervoor moet je een contra expert 
inschakelen en het geld voorschieten.”

Geen zin meer
Ik heb tegen mijn vrouw gezegd dat ik hier geen 
zin meer in heb. Ik neem mijn verlies.” Het valt 
stil en Fabian is zichtbaar aangeslagen. “Het 
doet me heel veel. De gezondheid van mijn 
vrouw was afgelopen jaar niet heel goed en nog 
steeds niet. Daarnaast strijd je als individu op 
tegen TCMG en hun opvolger IMG, die de duur-
ste advocaten kunnen inhuren. Een strijd die je 
bijna niet kunt winnen. Het gaat niet zozeer om 
de omvang van de schade, maar vooral om hoe 
ze met mensen omgaan.”

Hoe verder
“Ik wil mij er niet meer druk over maken. Ik heb 
het bedrag geaccepteerd. De dwangsom heb ik 
binnen. Voor de waardedalingsregeling komen 
we helaas niet in aanmerking. In februari wordt 
de douche aangepakt en de voegen buiten ga 
ik zelf doen. Ik richt mij volgend jaar nog op de 
immateriële schadevergoeding en dan is het 
voor mij klaar. Tot ik weer nieuwe schade krijg.”
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Erfgoedloket Groningen

Het Erfgoedloket Groningen is het centrale, kosteloze informatiepunt 
voor bewoners en eigenaren van monumentale panden.

U kunt nu ook bij ons terecht met vragen over karakteristieke panden.

U vindt bij het loket informatie over onderhoud en restauratie, 
regelgeving en procedures, fi nanciering en subsidies. Maar natuurlijk 

ook over verduurzaming, schadeherstel en versterking.

Heeft u een vraag? 
Neem dan contact met ons op!

Erfgoedloket Groningen

Hoge der A 5

9712 AC Groningen

050 313 27 09

info@erfgoedloketgroningen.nl

www.erfgoedloketgroningen.nl

De aardbevingscoaches staan voor je klaar!
Aardbevingen veroorzaken niet alleen 
schade aan gebouwen. Mensen kunnen 
veel last (sociaal emotionele schade) 
hebben van alles wat er gebeurt. Ben je 
getroffen door aardbevingsproblematiek? 
Myléne Piek en Sabine Snellen van Vollen-
hoven zijn aardbevingscoaches bij Mensen-
werk Hogeland. Zij kunnen je helpen!

Versterkingsopgaves
Myléne Piek: “Wij bieden een luisterend oor of 
staan mensen bij in contacten met de ver-
schillende instanties die over bevingsschade 
gaan.” Maar naast de individuele situaties, 
zijn de aardbevingscoaches ook betrokken en 
ondersteunend bij de grootschalig versterkings-
opgaven. De komende jaren vinden deze plaats 
in de dorpen Kantens, Zandeweer, Uithuizen en 
Uithuizermeeden. Woningen worden versterkt of 
gesloopt en opnieuw gebouwd. Sabine Snellen 
van Vollenhoven: “ Dat is een spannende en on-
zekere tijd voor de inwoners. Een tijd waarbij wij 
als aardbevingscoaches voor ze klaar staan!”. 

Kantens
In Kantens is er al een begin gemaakt met 
de versterkingsopgave. Sabine: “De eerste 
bewonersbijeenkomsten zijn geweest en ie-
dere maandagmiddag is er een inloopspreek 
uur waar inwoners voor al hun vragen naar 

toe kunnen komen. Bij dit inloopspreek uur 
is een medewerker van de gemeente samen 
met een aardbevingscoach aanwezig die de 
inwoners te woord staan.” Helaas is door de 
corona maatregelen het spreekuur nu iets 
anders vorm gegeven. Inwoners kunnen nu 
hun vragen telefonisch of per mail stellen. 
“Zodra het weer kan, zal het spreekuur weer 
fysiek gehouden worden.”, aldus Myléne. Ook 
maken de aardbevingscoaches regelmatig 
rondes door het dorp om zoveel mogelijk 
zichtbaar te zijn voor de inwoners. Onlangs 
hebben de bewoners van Kantens een papie-
ren groet ontvangen om te laten weten dat 
de aardbevingscoaches voor hun klaar staan. 
Wanneer de versterkingsopgaves in de an-
dere dorpen starten, zijn de aardbevingscoa-
ches ook daar op dezelfde wijze daar actief 
als in Kantens.

Contact
Wil je contact met de aardbevingscoaches? 
Aarzel dan niet, ze staan voor je klaar! Je 
kunt ze bereiken via mail of telefoon: 
Mylene Piek: 
m.piek@mensenwerkhogeland.nl
tel: (06) 305 195 38
Sabine Snellen van Vollenhoven:
s.snellen@mensenwerkhogeland.nl 
tel: (06) 515 004 10

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)
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Tot de bodem
Den Horn, tussen Groningen en Zuidhorn, is niet bepaald het centrum van het effect-
gebied. Volgens Femke Braamhorst zag een deel van de Hornsters schadevergoedin-
gen van de NAM aanvankelijk als een vreemd soort cadeautje. “Het CVW noemde het 
C-schades, dus niet het gevolg van de gaswinning, en toch kreeg je geld. Ook bij ons 

is de eerste schade vergoed via het CVW,” 
vertelt Braamhorst in haar huis uit 1904.

Toen haar fundering brak, kwam TCMG 
langs. De mensen van TCMG deden ruim-
hartige beloftes, want nu zou alles anders 
gaan. ’s Avonds kon de champagne open.

Maar tot verbijstering van Braamhorst 
blijkt de deskundige van TCMG in het 
schaderapport niets over de (duidelijk 
zichtbare) schade in de fundering te zeg-
gen. Terwijl ze tijdens de inspectie de des-
kundige daar nog extra op gewezen had. 
Ze dient een bezwaarschrift in en doet vier 

maanden lang ‘aardbevingskundig’ huis-
werk. Hoe meer ze leert, hoe duidelijker 
het wordt dat haar huis gesloopt is door 
de gaswinning. Op Twitter vindt ze steun 
en begint ze een ‘funderingswerkgroep.’ 
Ze stelt lastige vragen en vindt lotgenoten. 
Er volgen een hoorzitting en verschillende 
adviesrapporten.

Bewijsvermoeden
“Volgens mij wordt het bewijsvermoeden 
niet toegepast. Daarvoor moet een duide-
lijk andere oorzaak voor de schade worden 
genoemd. Maar de fundering is niet eens
onderzocht. Mijn man, natuurkundige, 
heeft in de hoorzitting uitgelegd, hoe door 
scheefstand van de gescheurde muren de 
druk op het fundament zo groot werd, dat 
dit is gaan breken. Volgens de bekende 
deskundige van 10BE, die voor het IMG 
bij de hoorzitting zat, was dat niet waar. 
Zonder onderbouwing. Dat dezelfde scheu-
ren die doorlopen in de fundering, vanaf 
de bodem opeens geen mijnbouwschades 
meer zijn…. dat gaat er bij mij niet in.”

In een nieuw adviesrapport meldt het 
IMG, dat de trillingssnelheid ter plaatse 
niet hoog genoeg zou zijn geweest om het 
(zeer zware) fundament te beschadigen. 
Braamhorst eist de meetgegevens op: 
de trillingssnelheid blijkt gemeten met 
een afgekeurde B-0 meter, die kilometers 

verderop, pas in 2018 is geplaatst. Bo-
vendien blijkt de minimale snelheid liefst 
vier keer overschreden te zijn. Braamhorst 
dient een nieuwe zienswijze in bij het 
IMG, die vervolgens het besluit opnieuw 
uitstelt. “Men moet zich beraden op de 
relevante juridische vragen, die in dit dos-
sier spelen”.

Woedend
Braamhorst is woedend, “Ze moeten de 
schadeoorzaak onderzoeken! Geen nieu-
we adviesrapporten en nieuwe deskundi-
gen met telkens uitstel.” Want intussen 
verzakt de woning steeds verder. Herstel 
wordt steeds dringender. Binnen het 
gezin, met haar man en twee zoons, zit 
“mijnbouwschade” in Femke haar pakket. 
Afspraak is, dat er aan tafel niet over dit 
pakket wordt gepraat, want er is meer in 
het leven dan deze ellende. “Na de aan-
koop in 2004 hebben we het huis hele-
maal gerenoveerd. Nu zie je na het eerste 
herstel weer overal scheuren, die steeds 
groter worden. Platgooien willen we niet. 

Maar soms denk ik wel eens, hadden 
we een paar jaar geleden maar een ton 
extra hypotheek genomen en zelf de boel 
hersteld.” Eén klein succes heeft Braam-
horst volgens haar al wel binnen: Op haar 
advies is bij een rechtszaak de positie 
van het IMG ter sprake gekomen. Daarbij 
keek de rechter de vertegenwoordiger van 
het IMG aan en vroeg waarom zij aan de 
kant van de deskundigen zat, en niet aan 
tafel bij de gedupeerde. Want dat zou de 
plaats moeten zijn van het IMG. Naast de 
gedupeerde. Niet er tegenover.

Heb je ook problemen met je fundering en 
wil je informatie delen en ontvangen en 
samen sterker staan?

Mail funderingsschade@gmail.com

Fundamenteel
Bij het beoordelen van mijnbouwschade mochten de experts van de NAM niet 
onder het maaiveld kijken. Daar, aan de fundamenten van een pand, kon geen 
mijnbouwschade bestaan. Dat was een ijzeren vuistregel. Alle experts kregen 
een door de NAM geschreven handboek mee, ook die van het NAM-schadebu-
reau Centrum Veilig Wonen. Een deel van hun “onafhankelijke deskundigen” 
is zelfs opgeleid met dit handboek. Schade aan fundamenten bestond dus op 
papier vrijwel niet. Het werd gewoon niet geregistreerd.

Bij een proef met het testen van tiltme-
ters adviseerde de NAM deze meters 
aan te brengen op de keldermuren. 
Daar zouden de trillingen van een be-
ving namelijk het best te meten zijn.
Voor in elk geval een deel van de 
inspecterende deskundigen geldt, dat 
ze opgegroeid zijn met het gegeven 
dat onder het maaiveld geen mijn-
bouwschade kan bestaan. In elk geval 
kennen zij die regel. En dus hebben ze 
moeite met het duiden van de oorzaak 
van fundamentschade. Bij inspectie 
wordt dan ook het fundament vaak 
maar overgeslagen.

Wanneer een schade weinig voor lijkt te 
komen (en herstel duur is) zal de schadebe-
oordelaar extra kritisch kijken. Het Instituut 
Mijnbouwschade Groningen wordt hardnek-
kig geconfronteerd met gedupeerden met 
kapotte fundamenten en met panden die 
voortdurend terugkerende schade hebben. 
Door een beschadigd fundament keren 

scheuren “bovengronds” steeds terug. 
Door het bewijsvermoeden (schade is mijn-
bouwschade, tenzij er duidelijk aantoonbaar 
een andere oorzaak is) is het lastig om 
schade aan het fundament af te wijzen als 
mijnbouwschade. Toch gebeurt dat vaak.

Het lijkt er nog steeds op, dat schade 
aan een fundament niet vergoed mag 
worden. Gedupeerden merken (zie deze 
krant) nog steeds forse weerstand bij 
het toekennen van fundamentschade. 
Het IMG worstelt hier ook mee. Maar in 
plaats van ook deze schade ruimhartig 
toe te kennen, slaat het IMG een duister 
pad in met de volgende redenering: Door 
het herstel van het fundament wordt een 
pand steviger. Daarmee vindt IMG, dat 
ze in het vaarwater van de versterking te-
recht komen. En dat is voor de Nationaal 
Coördinator Groningen. Daarvoor moet 
volgens IMG eerst de wet worden aange-
past. De gedupeerde blijft ondertussen 
met de ellende zitten.

Hoezo 
bewijsvermoeden?

Na het interview kwam er bericht 
van het IMG. Een negende(!) des-
kundige gaat nu zijn oordeel geven.

Femke Braamhorst heeft zelf 4 deskun-
digen ingeschakeld, waarvan drie bouw-
kundig ingenieurs, die alle vier zeggen 
dat de meest voor de hand liggende 
oorzaak van de schade aan de funde-
ring, de schade boven het maaiveld is.  

Het dossier samengevat:   
Na de laatste schademelding kwam 
er een deskundige schade opnemen. 
De met hem lang besproken scheuren 
in de fundering, kwamen niet in zijn 
adviesrapport voor.

Na de zienswijze heeft deskundige 2 
een herzien adviesrapport geschreven, 
met het verhaal dat de trillingen te laag 
waren om verweking te veroorzaken. 
Deskundige 3 heeft op mijn hoorzitting 
op dit alles gereageerd. 

Deskundige 4 is na mijn hoorzitting 
door de commissie gevraagd te kijken 
naar alle bevindingen tot dan toe.
Inmiddels hebben nu dus al 8 deskun-
digen hun mening gegeven. Er is geen 
duidelijk aantoonbare andere oorzaak 
voor de schade gevonden. Benieuwd 
wat het oordeel van de negende des-
kundige zal zijn.

Wat is het bewijsvermoeden op deze 
manier waard?

Reactie Koning blijft uit, nu is EZK aan zet
Eind december startte de GBB de actie 
‘Kaart het aan bij de Koning’. Wij vroegen 
Groningers hun wens voor Groningen voor 
2021 aan de koning te sturen met de door 
ons ontworpen ansichtkaart. Er vielen ruim 
elfhonderd kaarten vanuit onze provincie bij 
de koning op de mat. De situatie rondom 
de aardbevingsproblematiek blijft urgent, de 
GBB hoopt dat zowel de koning als politiek 
Den Haag zich dit blijft realiseren. Wij zullen 
ons best doen om Groningen en de Gronin-
gers op de kaart te houden!

De reactie van het Kabinet van de Koning 
naar aanleiding van onze kaartenactie 
staat op de website van de GBB. Koning 
Willem Alexander reageerde niet persoon-
lijk. Het signaal vanuit Groningen is door-
gezet naar het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat. We hopen van harte dat 
de nieuwe minister Bas van ‘t Wout sneller 
en adequater reageert dan zijn voorgan-
ger Wiebes. Anders is het wel een beetje 
karig…  
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O P E N I N G S  A C T I E
15 maart t/m 12 april knippen voor € 15,= 

 

Houd onze facebook in de gaten voor alle andere openingsacties en behandelingen

Kerkstraat 243

9603 AG Hoogezand

Tel: 0598 – 785 406

info@byconchita.nl

www.byconchita.nl

Noorderstraat 220 B 

9611 AR Sappemeer 

Tel: 0598 – 785 406

info@byconchita.nl

www.byconchita.nl

NIEUW IN SAPPEMEER... 
onze tweede salon van By Conchita!

Beauty, hair, nails en beauty trainingen ! 

Noorderstraat 220A 
9611 AR Sappemeer 
Tel: 0598-634295 
Mail: info@ibuhismode.nl 
www.ibuhismode.nl 
 

 

Noorderstraat 91  |  9611 AC Sappemeer  |  T. 0598 - 39 00 23  |  info@vanderkleioptiek.nl  |  www.vanderkleioptiek.nl
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Steeds meer mensen weten Stut-en-Steun te vinden

Stut-en-Steun is een onafhankelijke organisatie waar inwoners uit het bevings-
gebied terecht kunnen met vragen gerelateerd aan de mijnbouwproblematiek. 

Een telefonisch ‘keukentafelgesprek’ met 
Jantina, al twee jaar een van de vaste 
twaalf medewerkers van Stut-en-Steun. Ik 
vraag haar naar haar persoonlijke ervarin-
gen. “Steeds meer mensen weten ons te 
vinden. Inmiddels komen er zoveel vragen 
van inwoners binnen, dat er binnenkort 
drie medewerkers bij komen. Er zijn op dit 
moment veel ontwikkelingen gaande zoals 
de start van de waardedalingsregeling waar 
een groot publiek vragen over heeft. Je 
merkt dat veel mensen niet alleen infor-
matie opvragen bij het IMG maar over hun 
individuele vraag ook navraag doen bij ons, 
bijvoorbeeld welke mogelijkheden tot be-
zwaar er zijn. Voor ons is deze regeling ook 

nog vrij nieuw; wij zijn nog bezig om zoveel 
mogelijk informatie en ervaringen te verza-
melen. Informatie over deze regeling of an-
dere onderwerpen delen we met collega’s 
en wordt opgeslagen in onze kennisbank. 

Naast het bijhouden van de kennisbank 
geven wij een zo breed mogelijke onder-
steuning aan individuele gedupeerden. 
Bijvoorbeeld: procedures uitleggen, 
we verstrekken voorbeeldbrieven waar 
mensen zelf mee aan de slag kunnen 
en we bespreken mogelijkheden, zoals 
het inschakelen van bouwtechnische of 
juridische hulp. Als een schaderapport te 
ingewikkeld of onduidelijk is helpen de 

medewerkers met het schrijven van een 
bezwaarschrift of ondersteunen bij een 
hoorzitting van het Instituut Mijnbouw-
schade (IMG voorheen TCMG).

De meeste vragen krijgen we over ziens-
wijzen en bezwaren, veel mensen weten 
niet hoe dit aan te pakken en de zaakbe-
geleider geeft hier meestal weinig steun 
in. Daarbij zijn de toelichtingen van de 
bouwkundigen soms erg ingewikkeld. Dat 
maakt het lastig om dit te weerleggen 
met een goede onderbouwing; alleen een 
“daar ben ik het niet mee eens…”. is niet 
voldoende. Het geeft mij dan ook veel 
voldoening wanneer de gedupeerde met 
de ondersteuning bij het schrijven van een 
zienswijze of bezwaar op een schaderap-
port daadwerkelijk is geholpen.

Eigenlijk krijgt de gedupeerde dan na 
een negatief adviesrapport, ondanks de 
omgekeerde bewijslast, toch weer de bal 
teruggespeeld. Daarbij is geen sprake 
van gelijkwaardigheid, want de meeste 
mensen beschikken niet over bouwkun-
dige of juridische kennis. Bijvoorbeeld in 
Oude Pekela en Winschoten, worden op 
dit moment veel schades afgewezen. Met 
verschillende argumenten zoals “con-
structie niet voldoende, rollaag te zwak, 
kozijn is vervangen of fundering zorgt voor 
zetting schade”. Het is voor bewoners 

vaak lastig om hier zelf een reactie op te 
geven; daarom kloppen ze dan bij ons aan 
voor ondersteuning.

Er komen wekelijks veel uiteenlopende 
nieuwe hulpvragen binnen. De mensen die 
bij ons komen hebben meestal een pro-
bleem; de zaken waar het goed gaat zien 
wij daarom minder. Over het algemeen zie 
ik dat de problemen in de kern van het be-
vingsgebied groter zijn en dat de mensen 
uit de stad Groningen en directe omgeving 
vaak wel tevreden zijn. Zo zijn er schrijnen-
de situaties waarbij mensen al jarenlang 
problemen met de afhandeling hebben, 
zelfs mensen met een erkende AOS (Acuut 
Onveilige Situatie). Hoe complexer de 
zaak, hoe langer de afhandeling aansleept. 
"Voor die mensen staat het leven eigenlijk 
stil.”  In het voorbeeld van de AOS kan het 
gebeuren dat de AOS wordt toegekend en 
vervolgens wordt de woning dan bijvoor-
beeld gestut. Het is daarbij voor bewoners 
niet altijd duidelijk dat de schade zelf nog 
gemeld moet worden en dat er prioritering 
kan worden aangevraagd.

Ik zou graag zien dat het IMG meer aan-
dacht heeft voor het afwikkelen van zaken 
die al lang in de wacht staan of waarbij 
het dagelijks leven van mensen er onder 
lijdt, zonder dat er veel geld wordt verspild 
met langdurige procedures.”

Wat de Toukomst brengen moge…

Stad en Ommeland gaan veel Groningers 
aan het hart. Toukomst zou onder nor-
male omstandigheden een hemelbestor-
mend project kunnen zijn. Zeker als alle 
bevingsellende achter de rug is. Maar 
nu dat laatste nog lang niet het geval is: 
wat moet je er dan op dít moment mee?

Op 28 januari presenteerde Toukomst 
vierenveertig projecten om verder uit te 
werken. 

Het is mooi om te zien dat er animo is 
voor projecten die een betere toekomst 
dichterbij kunnen brengen. Maar zolang er 

voor veel Groningers nog nauwelijks zicht 
is op een oplossing voor hun schade en 
voor de noodzakelijke versterking van hun 
woning of bedrijfspand blijft het heel erg 
wringen. 

Bijvoorbeeld als het Toukomstpanel zoals 
nu een ‘aardbevingsbeleefcentrum’ 
(à € 6 miljoen) prominent naar voren 
schuift. Dan besef je nog steeds niet wat 
alle bevingsellende met veel Groningers 
gedaan heeft en nog steeds doet…

Tegelijk met de projecten presenteert 
buro West8 het Toukomstbeeld. Dat beeld 
baseren zij op alles wat er in het afgelo-
pen jaar is gedaan, zoals alle ingezonden 
ideeën, de gebundelde projecten, de 
gesprekken door de hele provincie en de 
opbrengsten van het Toukomstspel. 

In hun inleiding kraken zij een paar harde 
noten - op persoonlijke titel. Ook zij 
signaleren het ‘existentiële gebrek aan 
vertrouwen in instituties en in de over-
heid’ bij veel Groningers. Zij leggen de 
vinger op nog een zere plek: het ontbre-
kende draagvlak voor de implementatie 
van klimaatadaptatie en energietransitie. 
Met Groningers die trots zijn op hun 

landschap wordt weinig of geen rekening 
gehouden. Verder zien zij een kloof tus-
sen de wereld van ouderen en jongeren. 
De jongere generaties zijn meer geneigd 
om vooruit te kijken. Oudere generaties 
voelen zich mede door de bevingsellen-
de niet gehoord, buitengesloten, alleen 
achtergebleven.

De nu gepresenteerde projecten gaan die 
kloof niet dichten. Daarvoor zit de woede, 
de wanhoop en het wantrouwen van veel 
Groningers te diep. De verantwoordelijke 
bestuurders zullen eindelijk zelf die hand-
schoen eens op moeten pakken.

Maar waarschijnlijk worden de projecten 
door de meeste provinciale statenleden 
en gemeenteraadsleden met mooie 
woorden verwelkomd. Misschien beloven 
provinciebestuur en gemeentebesturen 
het Toukomstbeeld als uitgangspunt 
van beleid te gaan hanteren. Misschien 
wordt zelfs de huidige aanpak van de 
energietransitie (een beetje) aangepast.
Om daarna gewoon op de oude voet door 
te gaan.“Ze deden een plas en het bleef 
zoals het was”.

Of zijn we te pessimistisch?

Het Nationaal Programma Groningen (NPG) is een samenwerkingsverband van rijk, provincie 
en gemeenten. De plannen en projecten die uit die koker komen, moeten Groningen ‘voor-
uithelpen’ op het gebied van economie, leefbaarheid, werken, leren, natuur en klimaat. Ze 
zijn bedoeld als goedmaker voor de gasbevingsellende in Groningen. Een bestuur met René 
Paas als ‘onafhankelijk’ voorzitter en verder vertegenwoordigers van provincie, gemeenten, 
energie, landbouw, kennisinstellingen en het Groninger Gasberaad, is verantwoordelijk. 

Voor de komende 10 jaar (gerekend vanaf 2019) is € 1.15 miljard beschikbaar. Daarvan 
is het grootste gedeelte bedoeld voor provinciale en gemeentelijk plannen: € 850 miljoen. 
Daarnaast is er een bedrag van € 100 miljoen beschikbaar voor Toukomst dat op zoek is 
naar ‘grote projecten’. Een Toukomstpanel adviseert over de keuze van de projecten die 
uitgewerkt gaan worden. NPG heeft tevens de opdracht om te komen met een Toukomst-
beeld als ‘inspiratiebron voor de verschillende gemeentelijke en provinciale programma’s’. 
Het buro West8 is als externe procesbegeleider en deskundige ingeschakeld.

Opvallend zijn de ruim geformuleerde criteria en vage besluitvormingsprocedures als het 
gaat om keuzes. Er is onduidelijkheid over aanbestedingsprocedures. Er is geen gedeeld en 
gedragen eindbeeld van waaruit plannen en initiatieven worden ontwikkeld. Veel plannen zijn 
al in gang gezet zonder dat er een toekomstvisie lag of het Toukomstbeeld beschikbaar was.

Stut-en-Steun is tijdens kantooruren te bereiken:
Telefoonnummer: 050 – 2112044  |   E-mail: welkom@stutensteun.nl
 Adres: Molenweg 58a; 9919 AJ Loppersum  |  www.stutensteum.nl
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Bij een noodsituatie ben je altijd eerst op jezelf 
aangewezen. De hulpdiensten zijn er niet direct. 
Daarom start Veiligheidsregio Groningen de cam-
pagne ‘Eerste Hulp Ben Jij’. Met EHBJ kun je je 
voorbereiden. Samen met je gezin, met buurtge-
noten of collega’s. Thuis, in je wijk, op je werk of 
op school. Zodat je weet wat je moet doen tijdens 
een noodsituatie. En elkaar kan helpen. Want: 
Eerste Hulp Ben Jij.

In tijden van nood helpen mensen elkaar. Dit gebeurde ook 

tijdens de grote aardbevingsoefening in Zuidwolde. De 

boodschap was toen hard, maar eerlijk: als we in Gronin-

gen te maken krijgen met zo’n zware beving, dan zijn men-

sen de eerste uren op zichzelf aangewezen. EHBJ is een 

belangrijk  resultaat van die oefening.

Stroomuitval, overstroming of brand:  
de eerste hulp ben jij!

Een zware aardbeving is niet het enige risico in Gronin-

gen. Ook bij stroomuitval, een overstroming, brand of 

een cyberaanval ben jij de eerste hulp. Want je kan iets 

doen om het risico te verkleinen. En je kan je voorberei-

den op wat je moet doen als het je onverhoopt over-

komt. Wat zit er bijvoorbeeld in een noodvoorraad? Wat 

doe je als je plotseling je huis moet verlaten? Wat doe 

je als je de sirene in je wijk hoort? En wat kun je in deze 

situaties voor een ander betekenen, iemand die mis-

schien wat extra hulp nodig heeft? EHBJ helpt je hierbij.  

Op initiatief van dorp- of wijkverenigingen  organiseert de 

veiligheidsregio EHBJ-buurtbijeenkomsten. Om met inwo-

ners te praten over de risico’s in hun buurt, over EHBJ en ze 

op weg te helpen met het EHBJ-buurtplan. Het buurtplan 

is gemaakt met inwoners en is een concreet resultaat van 

de aardbevingsoefening. Er is vaak al veel beschikbaar aan 

mensen en middelen in dorpen en wijken. Mensen die ehbo 

kunnen verlenen of kunnen reanimeren, mensen die han-

dige materialen en hulpmiddelen hebben. Het buurtplan 

maakt dit inzichtelijk. En dat niet alleen, het zet je ook aan 

het denken welke buurtgenoten misschien wat extra hulp 

nodig hebben tijdens een noodsituatie. Mensen die slecht 

ter been zijn, blind of slechtziend. Ken elkaar, werk samen 

en help elkaar. Want Eerste Hulp Ben Jij! 

Ben jij goed voorbereid  
op een noodsituatie?

(advertorial)

ehbj.nl

VEILIGHEIDSREGIO GRONINGEN START CAMPAGNE ‘EERSTE HULP BEN JIJ’
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Actievoeren op drie niveaus
In de vorige editie van de GBB-krant ver-
telde Egidius Rietveld over het verloop 
van zijn schade sinds de aardbeving bij 
Huizinge. In hetzelfde interview vertelde 
hij over actievoeren. Een weergave van 
dat deel van het gesprek volgt hieronder:

GBB
Tijdens mijn traject met de NAM halverwege 
2013, heb ik contact opgenomen met de 
Groninger Bodem Beweging. Ik was ervan 
gecharmeerd dat zij landelijk en in de regio 
inzetten op aandacht voor deze problema-
tiek. Dus ik ben toen lid geworden.

Van praten naar actie
Een tijdje later vond ik het eigenlijk raar dat 
de GBB alleen maar een praatclub is. Het zou 
mooi zijn als we een keer acties op de rails 
zouden zetten. Dat stuitte op weerstand van 
het bestuur. Toch hadden wij het sterke gevoel 
dat er ook wat in die sfeer moest gebeuren. 
Samen met een tweetal andere mensen heb-
ben we een eerste actie op touw gezet bij een 
informatiebijeenkomst van de NAM in Hellum 
eind 2013. Het leek ons een goed plan om 
met een aanzienlijke club mensen niet naar 
binnen te gaan, maar voor de deur te blijven 
staan. Het leuke was dat ik een groep mensen 
bij elkaar heb getrommeld via de Facebook-
pagina van de GBB. De GBB heeft vervolgens 
zelf een viertal manifestaties georganiseerd. 

Daar was ik heel blij mee. Via de actietak van 
de GBB kwam ik in de klankbordgroep van het 
bestuur terecht. Daar hebben we goede dingen 
gedaan op het gebied van actievoeren. Milieu-
defensie en Groen Front werden bijgeschakeld. 
In die periode hebben we vier fakkeltochten 
georganiseerd. Bij de eerste waren een paar 
honderd deelnemers en bij de vierde waren er 
ineens al 10.000 mensen op de Vismarkt in 
Groningen. Ik was nauw bij de organisatie van 
deze fakkeltochten betrokken.

Niveaus van actievoeren
Ik had een driedeling gemaakt in niveaus 
van actievoeren:
-  Openbare acties, netjes aangevraagd bij de 
gemeente en met zoveel mogelijk mensen. 
Daarbij is de effectiviteit: hoe meer men-
sen, hoe meer effect zo’n actie heeft.

-  Spontane actie, in het geheim georgani-
seerd met een kleinere groep mensen met 
een krachtigere stem, bijvoorbeeld de bezet-
ting van het Centrum Veilig Wonen (CVW). 
In de film “Geschenk uit de bodem” is daar 
verslag van gedaan. Een erg leuke actie.

-  Acties waar je nooit wat van hoort, bijvoor-
beeld een ontvoering, die wel gevoerd zouden 
kunnen worden, maar die te ingrijpend kun-
nen zijn voor degene op wie je de actie richt. 
Zonder dat er melding wordt gemaakt dat er 
actie is geweest, blijkt er dan bijvoorbeeld 
opeens een koersveranderingen te zijn.

Met de filmploeg die bij de actie van het CVW 
was, was ik ook bezig met ‘Geschenk uit de 
bodem’.’ We zijn naar de première geweest 
in Utrecht. Ik was na afloop teleurgesteld 
in het commentaar van de voorzitter van de 
GBB die stelde dat de gasproblematiek door 
de film niet méér op de kaart zal komen te 
staan. Voor mij was dat wel een domper. Er 
was veel energie in gestoken en de makers 
hebben nota bene de prijs gewonnen voor de 
beste documentaire van Nederland dat jaar. 
Ik dacht, ik doe nog één poging om een klein 
beetje verandering in de koers te krijgen, 
want van het op de kaart zetten van de 
Groninger problematiek op landelijk niveau is 
volgens mij niet veel terecht gekomen.

Mensen helpen
Op een gegeven moment vond ik dat we als 
organisatie mensen die echt in nood zitten, 
fysiek moeten gaan helpen. Helpen aan een 
veilige plek om uit te rusten en te slapen. 
En misschien nog wat in de juridische sfeer 
doen, of hun huis wat verstevigen. Het pro-
bleem op straatniveau aanpakken in plaats 
van in die besturen vergaderen. Dat idee heb 
ik toen in een jaarvergadering voorgelegd 
aan het bestuur. Met het idee is, behalve 
dan Stut-en-Steun, niet zo heel veel gebeurd.
 
Klaar met actievoeren
Op een gegeven moment kon ik geen punten 
verzinnen om een momentum te bedenken 
waarmee resultaat te behalen was, behalve 
opschalen. Ik heb me steeds meer teruggetrok-
ken uit de activiteiten van de GBB. Ik ben meer 
en meer op mezelf gegaan en help nu mensen 
in mijn directe omgeving. Uitgangspunt daarbij 
is dat niemand in ons democratisch bestel 
erin is geïnteresseerd dat die huizen bij ons 
opgeknapt worden, omdat er geen meerderheid 
in de Tweede Kamer voor is. Het enige wat we 
kunnen doen is ons vege lijf redden. Ik ben een 
kind van de wederopbouw: ‘de bommen zijn al 
gevallen, we moeten de puinhoop maar gaan 
opruimen.’ Dat heb ik in eerste instantie voor 
mezelf gedaan, En als er dan tijd en ruimte 
over is, help ik andere mensen.

“Dat kon minder”
Niet alle zaken zijn schrijnend; er zijn 
ook tevreden geluiden. Erik Molenaar*) 
is directeur van een ICT bedrijf met 
klanten door heel Nederland. Hij woont 
samen met echtgenote al decennia 
naar volle tevredenheid in een dorpje in 
Groningen in een arbeiderswoning met 
aanbouw. 

De eerste geconstateerde schade bestond 
uit scheuren bij kozijnen, in een hoek van 
het voorhuis en aan een binnenmuur. Dit 
was na ‘Huizinge’ in 2012. De NAM pakte 
de melding voortvarend op. Een taxateur 
kwam langs. Erik vond het wel wat vreemd: 
een taxateur uit Limburg, maar na wat door-
vragen bleek dat er in Limburg geen werk 
meer voor de beste man was. “De mijnen 
zijn al zo’n 30 jaar dicht en de schade was 
aan het verjaren, wat soms wel schrijnende 

situaties gaf,” zo meldde de taxateur.
“De schade aan mijn huis is erkend – op 
één ‘oude’ scheur na, die veroorzaakt werd 
door roestende kozijnankers – en werd 
gesteld op 4.000 euro.” Dat bleek ruim vol-
doende voor reparatie door de lokale aanne-
mer: in twee mandagen waren alle scheuren 
hersteld en in de resterende twee dagen 
verwijderde de aannemer de oude lekkende 
schoorsteen die er toch al af moest.
Maar dat verjaren van de schade in Limburg 
zette Erik toch wel aan het denken. Wanneer 
de gaswinning daadwerkelijk wordt gestopt, 
dan zou ook de verjaring in Groningen ingaan. 
En de vraag is hoe dat van invloed zal zijn op 
de verkoopwaarde c.q. verkoopbaarheid van 
de woning. Dus toch wel wat zorgen voor later.

Het bleek dat buurtgenoten soms minder 
tevreden waren over de afhandeling. Door de 

gaswinning is er namelijk ook sprake van bo-
demdaling met als gevolg dat het waterschap 
de grondwaterstand heeft aangepast. Door 
lokale daling van de grondwaterstand klinkt 
de klei soms wat in en dat veroorzaakt ook 
schade aan woningen, die niet werd vergoed. 
Erik vindt dat hij tot nu toe geluk heeft gehad 
met de afhandeling van zijn schade. Voor hem 
hebben de regelingen goed uitgepakt. De 
aardbevingsschade is ruimhartig vergoed met 
4000 euro; daarnaast volgde de “subsidie 
waardevermeerdering” van 4000 euro voor 
zonnepanelen (met daarbovenop de BTW 
teruggave) en onlangs is vanuit de “waarde-
dalingsregeling” 12.000 euro uitgekeerd. Er 
schijnt nog een regeling in het vat te zitten. 
Dus al met al: “Dat kon minder,”, aldus Erik.

Het is moeilijk om aan te geven of de vergoe-
dingen voldoende zijn. De huizenverkoop in 
Sauwerd e.o. verliep jarenlang slecht tot zeer 
moeizaam, terwijl het dorpje onder de rook 
van Groningen ligt. De genoemde bedragen 

zijn fors maar vertegenwoordigen samen nog 
geen 5% van de woningwaarde; we hebben 
het dus over bedragen in de marge.
Er waren ook onverwachte neveneffecten, 
bijvoorbeeld voor de arbeidsmobiliteit. 
Tijdens een sollicitatieprocedure binnen 
zijn bedrijf, bleek de schadeproblematiek 
doorslaggevend. De sollicitant had een huis 
met heel veel schade en durfde niet over 
te stappen naar een kleinere werkgever. 
Hij koos te blijven bij een grote werkgever 
omdat hem dat meer zekerheid gaf met een 
huis “onder water.”

PS. intussen zijn er helaas tijdens het schil-
derwerk nieuwe scheurtjes ontdekt en is de 
schadeafhandeling daarvan bij het Instituut 
Mijnbouwschade Groningen inmiddels gestart. 

*) Erik is een pseudoniem; zijn naam is 
bekend bij de redactie.

Gaswinningsmoties: Stemgedrag politieke partijen in Tweede Kamer
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De GBB zocht het stemgedrag uit van de 
politieke partijen tussen oktober 2017 
en december 2020. 

     Hiernaast de belangrijkste resultaten 
    weergegeven, hieronder de uitleg:

Opvallend is dat de coalitiepartijen (VVD, 
CDA, CU en D66) al hun ingediende moties 
erdoor kregen. Van de oppositiepartijen 
(GroenLinks, PvdA, SP, PvdD, FvD, Denk, 
SGP, PVV) scoort GroenLinks het beste: 29 
van de 35 ingediende moties werden 
aangenomen. De SP diende de meeste 
moties in (57). 

Verder stemden de coalitiepartijen het 
vaakst tegen moties die gunstig waren 
voor Groningen; de oppositiepartijen, in het 
bijzonder PvdA, SP, GroenLinks en PvdD, 
stemden het minst vaak tegen Groningen. 

Giedi Rietveld: “Ik heb geen actie gevoerd vanuit onrechtvaar-
digheid, maar vanuit de angst om dood te gaan”
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Waardedalingsregeling
Met de waardedalingsregeling kunnen eigenaren van woningen in het aardbevings-
gebied een vergoeding krijgen voor de waardedaling van de woning in de periode van 
16-8-2012, de aardbeving van Huizinge, tot 1-1-2019. Het IMG (Instituut Mijnbouw-
schade Groningen) voert de waardedalingsregeling uit. 

In het volgende gebied is de waardedalingsregeling van toepassing.

Generieke regeling
De waardedalingsregeling is een generieke 
regeling. Dat betekent dat de hoogte met een 
model bepaald wordt. Met deze systematiek 
volgt het IMG de resultaten van het onder-
zoek van Atlas voor Gemeenten (AvG), en het 
advies van de commissie Hammerstein. De 
hoogte van de uitkering is 2,72% (het zoge-
naamde imago-effect) plus 0,92% maal het 
aantal zwaardere bevingen in het postcodege-
bied (de bevingsintensiteit). Het zo berekende 
percentage wordt genomen over de WOZ-waar-
de van 1-1-2019. De uiteindelijke uitbetaling 
wordt nog verhoogd met de wettelijke rente 
(4%) vanaf 1-1-2019. Een generieke regeling 
houdt in dat de woningen niet individueel 
beoordeeld worden. Dat een woning schade 

heeft gehad, of versterkt is of moet worden, 
speelt geen rol voor de waardedalingsrege-
ling. Er zijn echter uitzonderingsgroepen.

Waarderegeling NAM
Het IMG handelt met de waardedalingsregeling 
de aansprakelijkheid van de NAM ‘publiek’ af. 
Dat is zo geregeld in de Tijdelijke Wet Gronin-
gen (TWG). Dat betekent dat de eigenaren die 
eerder gebruik hebben gemaakt van de waar-
deregeling van de NAM, geen beroep op de 
waardedalingsregeling kunnen doen. Dit betreft 
ongeveer 5.000 eigenaren. De GBB vindt dit 
erg onrechtvaardig, omdat die eigenaren vaak 
gedwongen moesten verkopen, en daardoor 
een groot verlies hebben geleden, terwijl de 
waarderegeling van de NAM “zeer zuinig” was. 

De GBB wil dat deze eigenaren het verschil 
alsnog uitbetaald kunnen krijgen. De minister 
van EZK is, na druk vanuit de Onafhankelijk 
Raadsman, de GBB en de Tweede Kamer, in 
december een onderzoek naar de verschillen 
gestart, en heeft beloofd er in maart een be-
sluit over te nemen. De GBB wacht dit af, maar 
start zo nodig proefprocessen. 

Aan- en verkoop woning tussen Huizinge en 
1-1-2019
Als de woning in de periode van 16-8-2012 
tot 1-1-2019 verkocht is,  gaat de berekening 
iets anders. De verkoper krijgt dan 2,72% 
plus 0,92% maal het aantal bevingen tijdens 
zijn of haar eigenaarschap, de koper alleen 
0,92% maal het aantal bevingen tijdens zijn 
of haar eigenaarschap. En hier wordt het 
percentage berekend over de verkoopprijs.

Dit gebruik van de verkoopprijs i.p.v. de WOZ 
van 1-1-2019 is eigen beleid van het IMG. 
Het is niet overeenkomstig het advies van 
de commissie Hammerstein of het mo-
del van AvG. Dit leidt tot onrechtvaardige 
uitkomsten. Als voorbeeld een 2-onder-1-
kap, in een gebied zonder zware bevingen. 
Degene die de woning de hele periode in 
bezit had krijgt nu 2,72% over de WOZ van 
1-1-2019. Degene die het huis moest ver-
kopen, bijvoorbeeld in 2016 of 2017, tegen 
een veel lagere verkoopprijs, heeft destijds 
al een fors verlies geleden, maar krijgt ook 
nog eens een lagere vergoeding van het 
IMG omdat die de 2,72% bij deze eigenaar 
berekend over die lagere verkoopprijs. De 
GBB adviseert eigenaren dan ook tegen het 
gebruik van de verkoopprijs bezwaar en zo 
nodig beroep aan te tekenen.

Sloop en herbouw
Woningeigenaren die een aanvraag indienen 
voor de waardedalingsregeling worden afgewe-
zen door het IMG als hun huis op de lijst van 

de NCG staat om gesloopt en daarna herbouwd 
te worden. Het IMG stelt dat na de herbouw 
van de woning de waarde hoger zal zijn dan de 
WOZ van 1-1-2019 verhoogd met de vergoeding 
volgens de generieke regeling. In de afwijzings-
brief adviseert het IMG overigens wel om in de 
toekomst, als er na de herbouw een nieuwe 
WOZ is, opnieuw aan te vragen. Mocht er dan 
nog waardeverschil zijn dan kan dat alsnog 
leiden tot een vergoeding. Ook deze handel-
wijze is eigen beleid van het IMG. Het is niet 
overeenkomstig het advies van de commissie 
Hammerstein of het model van AvG, en het is 
strijdig met de eigen vastgestelde werkwijze.
Waarom wordt hier afgeweken van de 
generieke regeling en worden panden wel 
individueel beoordeeld? Waarom hier wel, en 
bijvoorbeeld niet voor woningen die versterkt 
zijn of worden? Of die door de eigenaren 
verbouwd zijn? In al dat soort gevallen kan 
de waarde ook meer zijn (of worden) dan de 
WOZ van 1-1-2019 verhoogd met de vergoe-
ding volgens de generieke regeling.
Ook hier adviseert de GBB eigenaren zo 
nodig bezwaar en beroep aan te tekenen.

Bedrijfspanden
De waardedalingsregeling is er voorlopig 
alleen voor woningen. Voor de waardedaling 
van bedrijfspanden gaat het IMG nog een 
regeling opzetten.

“Alsof je gestraft 
wordt voor het 
verkopen van je huis”
Zonder hulp van haar werkgever was Astrid Lambeck vermoedelijk in de schulds-
anering terecht gekomen. Nu kon ze een betalingsregeling aangaan om de rest-
schuld van haar hypotheek af te lossen. Sinds een jaar is ze gelukkig schuldenvrij. 
Maar de voorwaarden van de waardedalingsregeling van het IMG zijn als zout in 
een open wond. Astrid komt niet in aanmerking, omdat ze in 2014 noodgedwon-
gen akkoord is gegaan met de magere vergoeding van de NAM.

“In 2012 lagen mijn ex-man en ik in schei-
ding. We wilden het huis verkopen; daar 
blijven wonen was voor geen van beiden 
een optie. Helaas zat het ons erg tegen. 
Het huis is pas 2,5 jaar later noodgedwon-
gen verkocht voor bijna een ton onder de 
waarde. Dit had te maken met het ongun-
stige imago van het aardbevingsgebied. 
Het huis van de buren stond gedurende de 
verkoop bijvoorbeeld in de steigers vanwege 
schadeherstel.”

“We deden een aanvraag voor de compen-
satie van de waardedaling bij de NAM. Naïef 
als ik was, dacht ik dat er een substantieel 
deel vergoed zou worden. Maar dat was ab-
soluut niet het geval. Het aanbod was een 
druppel op de gloeiende plaat. Ze boden 
slechts een paar duizend euro. We waren 

het daar dus ook niet mee eens. De NAM 
bood de mogelijkheid om mee te doen aan 
een driedeskundigentaxatie. We konden zelf 
een makelaar kiezen, de NAM koos een ma-
kelaar en gezamenlijk kozen zij een derde 
partij. Maar het was schijnonpartijdigheid: 
we kregen een voorkeurslijstje met gekwa-
lificeerde makelaars en de rekening van de 
drie meewerkende makelaars werd betaald 
door de NAM. Ik had mijn eigen makelaar 
ook gevraagd, hij wilde wel maar dat mocht 
niet.”

“Met de rug tegen de muur ben ik akkoord 
gegaan met het uiteindelijke aanbod van 
de NAM. Dat was nog steeds ver onder 
de werkelijke waardedaling. Dit verder 
aanvechten in een rechtszaak, was geen 
reële optie; naast dat dat tijd en geld kost, 

zou ik dan ook nog langer met mijn ex-man 
moeten samenwerken. Je wilt er op een 
gegeven moment een streep onder zetten. 
Bovendien raadde mijn makelaar het sterk 
af: de kans dat je zo’n rechtszaak wint is 
minimaal. Dus ik heb getekend. Je had 
destijds ook geen zicht op een andere (en 
betere) regeling.”

“Toen ik hoorde van de waardedalings-
regeling van het IMG dacht ik: eindelijk 

gerechtigheid! Het is namelijk een prima 
bedrag dat nu geboden wordt. Als we dat 
toen hadden ontvangen had dat echt een 
verschil gemaakt. Alle gedoe en de nasleep 
ervan heeft al die jaren op de achtergrond 
gesluimerd en stress opgeleverd. Nu voelt 
het alsof ik gestraft ben voor het feit dat ik 
toen mijn huis heb moeten verkopen. Het 
is zo onrechtvaardig. Ik hoop echt op een 
coulanceregeling.”
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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 IMG
•  Begeleiding tijdens schade-opname IMG
•  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 getro�en 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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