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Meent van der Sluis

Op 14 april verschijnt bij uitgeverij Koninklijke Van Gorcum het boek Meent van der Sluis –
Luis in de pels van schrijver Lukas Koops. Meent van der Sluis is bekend geworden door
zijn niet aflatende, solistische strijd tegen de NAM. Hij was de eerste die een verband zag
tussen de gaswinning in het noorden van het land en de aardbevingen in het gebied. 

Terwijl de Asser sociaalgeograaf al bezig is met onderzoek naar mogelijke gevolgen van
gaswinning vanuit de diepe ondergrond in Groningen en Drenthe beweegt op tweede
kerstdag 1986 plotseling de bodem in Assen en omgeving. Het is een duidelijk waarneem-
bare aardbeving. Een maand later schrijft Van der Sluis erover in NRC Handelsblad. 
Vanaf dat moment bijt hij zich vast in de materie en laat nooit meer los. Hij wordt geprezen
vanwege zijn moed en doorzettingsvermogen, maar ook vernederd, weggezet als een
charlatan en belachelijk gemaakt. Tot aan zijn dood in 2000 heeft hij geprobeerd aan te
tonen dat de aardbevingen in Groningen en Drenthe zijn veroorzaakt door de gaswinning.
Uiteindelijk krijgt hij gelijk. Het boek Meent van der Sluis – Luis in de pels gaat niet alleen
over de strijd van Van der Sluis voor genoegdoening voor de vele gedupeerden van de
gaswinning, maar ook over zijn overige activiteiten. De strijd voor rechtvaardigheid is
daarbij de belangrijkste rode draad. 

De online boekpresentatie Meent van der Sluis – Luis in de pelsis op 14 april om 14:00.
Ook de presentatie bijwonen? Dat kan! Meld je hier aan voor een online uitnodiging.

Compensatie voor waardedaling via WAG of het IMG?

Veel leden van de GBB zijn aangesloten bij de stichting Waardevermindering door Aard-
bevingen Groningen (WAG). De WAG is een civielrechtelijke procedure gestart om een
vergoeding voor de waardedaling van de woningen van de NAM te krijgen. Deze procedure
van de WAG loopt nog, en kan ook nog wel enige jaren duren. 
Ondertussen is het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) gestart met de uitvoering
van de waardedalingsregeling, en kunnen woningeigenaren sinds eind vorig jaar hier aan-
vragen. In deze GBB nieuwsvlog geven we tips voor het aanvragen van de waardedalings-
regeling bij het IMG. Als een eigenaar echter deelneemt in de civielrechtelijke procedure
tegen de NAM of al overeenstemming heeft bereikt met de NAM (bijvoorbeeld via de
waarderegeling van de NAM) wijst het IMG de aanvraag af. 

Huiseigenaren die aangesloten zijn bij de WAG zien zich voor de keuze gesteld: de
procedure voortzetten bij de WAG, of kiezen voor de waardedalingsregeling van het IMG.
Een algemeen advies is niet goed mogelijk. Van geval tot geval hangt de afweging af van
persoonlijke waardering van de relevante factoren, en de eigen inschattingen. De WAG
geeft (volgens haar nieuwsbrief van februari) dit uitgangspunt: “Voor velen van u geldt dat u
weet wat u kunt krijgen bij het IMG maar niet wat de rechtbank gaat vaststellen. Als u het
risico van een onzekere afloop bij de rechtbank niet wilt lopen dan is het meest veilige
spoor de deelname aan WAG te beëindigen en een aanvraag in te dienen bij het IMG.”

Dat klopt in zijn algemeenheid. Maar tegelijkertijd wijst de WAG op een mogelijke meer-
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opbrengst bij “blijven”: “In de conclusie van repliek wordt een verbeterde versie van het
model Invisor gepresenteerd met een in totaal 29,5% hogere vergoeding dan het totaal aan
vergoedingen voor alle actieve deelnemers via de IMG. Dit percentage is exclusief de te
verwachten rentevergoeding en proceskosten.”

Het is echter opletten hoe dit verwoord is. Die 29,5% geldt voor het totaal, niet voor elke
individuele woning. Bovendien is het onzeker of de rechtbank meegaat met het model van
Invisor.
Meegewogen kan nog worden dat ook het IMG een rentevergoeding betaalt over de
vergoeding, namelijk 2% over het bedrag vanaf 1-1-2019 (bij verkoop: vanaf de
verkoopdatum).

Kortom, het is lastig om een eenduidig advies te geven. Bovenstaande kennisgeving helpt
je mogelijk bij het maken van een keuze. Op de website van het IMG en op de website van
de WAG vind je meer relevante informatie. 

Aardbevingen in het eerste kwartaal van 2021

In de eerste week van april was het weer raak; op 2 april vindt in Loppersum een beving
plaats van 0.8 op de schaal van richter. Een paar dagen eerder werden inwoners van
Veendam en omgeving opgeschrikt door een beving van 1.5. Een inwoner spreekt van "een
doffe dreun" waardoor zijn huis trilde. De beving wordt veroorzaakt door de gaswinning bij
Annerveen, zo concluderen het KNMI en het Staatstoezicht op de Mijnen.

In het eerste kwartaal van 2021 hebben zich in totaal alweer elf gasbevingen voorgedaan.
Zo volgen in januari twee aardbevingen van 1.9 elkaar binnen een week op. De eerste vindt
plaats in Tjuchum op 24 januari, de tweede in Loppersum op 27 januari. Tijdens beide
bevingen verschijnen er verschillende meldingen op social media van inwoners die hun
huis horen kraken of de grond voelen trillen. In januari worden er vijf bevingen gemeld,
maar in februari is het juist rustig. Er wordt één beving geregistreerd, 0.7 bij Nieuwolda.
Er heeft zich dit jaar nog geen gasbeving van 2.0 of meer voorgedaan.

Benieuwd naar statistieken over gasbevingen en de gaswinning? Via het Gasbevingen
Portaal van de GBB vind je uitgebreide informatie over de gaswinning en de gevolgen
daarvan. Of kijk op de website van bevinggevoeld. 
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