Datum: Slochteren, 29 Mei 2016
Betreft: Brandbrief aardgaswinning Groningen en gedrag Centrum Veilig wonen

Geachte volksvertegenwoordiger,
Help het Groningse volk. De situatie is onhoudbaar. Driekwart van de schades ten gevolge
van aardbevingen worden sinds juli 2015 niet meer erkend en vergoed, we worden
geweigerd voor rechtsbijstandverzekeringen en we hebben vaak niet het geld om een
advocaat in te huren, we worden voorgelogen door het ‘Centrum Veilig Wonen’ dat
doelbewust propaganda lanceert om ons als bewoners weg te zetten als leugenaars en
profiteurs, we worden opgelicht door de Shell en onze eigen minister en we voelen ons niet
meer veilig.
Tot 4 jaar geleden had ik nog nooit een aardbeving mee gemaakt. Aardbevingen waren iets
voor verre landen. In Nederland kan mij dat niet overkomen dacht ik. Dit veranderde in 2012
toen extreme krachten uit de bodem mijn huis deden schudden. Het was een beving van 2.1
op de schaal van Richter. Dat lijkt een kleine beving maar in Nederland ontstaan de bevingen
op 3 km diepte en niet op 30 km diepte waardoor de schaal van Richter niet zo veel zegt. Een
2.1 heeft een enorme impact op de zachte ondergrond in Noord-Nederland. Vanaf die dag
in 2012 is ons leven nooit meer hetzelfde geweest. Onbezorgd wonen en leven is voorbij.
Mijn huis is niet meer mijn veilige schuilplaats. Ondertussen hebben velen grotere en
kleinere oerkrachten dan de 2.1 door aardgaswinning ons leven op de kop gezet.
Ik moet vreemde mensen in mijn huis toelaten om de schade te bekijken. In het begin
kregen we van deze mensen nog weleens schade vergoed maar ondertussen behandelen ze
ons respectloos en worden onze schades meestal niet meer erkend en vergoed. Deze
mensen worden gestuurd door een organisatie met de misleidende naam ‘Centrum Veilig
Wonen’. Deze organisatie heeft een liefelijke naam maar heeft helemaal niet het doel
bewoners te helpen of veiligheid te bieden. De vertegenwoordigers van ‘Centrum Veilig
Wonen’ liegen en bedriegen en durven zichzelf ‘expert’ te noemen. Ze vertellen je tijdens
het bezoek dat ze de schade zullen vergoeden maar als ik twee maanden later het rapport
krijg doen ze de meeste schades af als ‘zet-schade’ door werking van het huis. Mijn huis
bestaat al sinds 1908 en is allang uitgewerkt en was in perfecte staat tot 4 jaar geleden.
Je moet na dit langdurige eerste oordeel vervolgens een contra-expertise aanvragen bij
datzelfde bedrieglijke ‘Centrum Veilig Wonen’. Deze contra-expertise wordt verondersteld
‘onafhankelijk’ te zijn. Helaas zijn de contra-experts dat niet. Het ‘Centrum Veilig Wonen’
erkent alleen contra-experts die keuren volgens Shell-normen en bang zijn hun hoge
beloning te verliezen voor de contra-expertises als zij onafhankelijk hun mening geven.
Gelukkig niet allemaal maar een groot aantal gooit het snel op een akkoordje met de ‘expert’
van ‘Centrum Veilig Wonen’ waarna je, als je geluk hebt, nog een fooi voor al je schades
krijgt. Je mag dan vervolgens niet zelf bepalen hoe je het wilt laten repareren. Dat doen zij
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en dat is meestal niet gunstig. Voor dit akkoordje is deze niet onafhankelijke contra-expert
gemachtigd door een constructie bedacht door ‘Centrum Veilig Wonen’. Ik heb echter nog
geluk. Er zijn veel mensen om mij heen die uit hun woning zijn gezet omdat hun woning
onveilig is verklaard. Ze kunnen vaak door de niet gerepareerde cumulatieve schade van de
bevingen niet meer in hun thuisplek wonen. Verschrikkelijk genoeg moeten deze mensen
ondanks de uitzetting wel de hypotheek doorbetalen. Veel van deze mensen hebben
dankszij de Shell en het ‘Centrum Veilig Wonen’ psychische klachten en sommige mensen
kunnen zelfs niet meer werken. Als ik het niet zelf had meegemaakt had ik niet geloofd maar
dit gebeurt anno 2016 in Nederland.
Ondertussen is de directeur van ‘Centrum Veilig Wonen’ Peter Kruyt met een respectloze
propaganda-campagne begonnen tegen de bewoners waarin hij ons neerzet als aanstellers
en profiteurs. Hij is te vinden op zowel sociale media als reguliere media. Ik vraag mij af wat
met deze man gebeurd is dat hij in staat is om dit hardwerkende slachtoffers aan te doen in
ruil voor een salaris. Drie-vierde van de schademeldingen, die je echt niet voor je plezier
meldt, is sinds juli 2015 afgewezen.
De rechter heeft omgekeerde bewijslast bevolen. Wij hebben hier nog niets van gemerkt.
Recent kwam in het nieuws dat minister Kamp een wetswijziging gaat indienen dat deze
omgekeerde bewijslast gaat gelden voor alleen Loppersum en omgeving. Heel toevallig is dit
het gebied waar nu nauwelijks nog gas wordt gewonnen. Hij wil voorkomen dat het geldt
voor gebieden waar nu de grootste bevingen en verzakkingen zijn. Ze pompen nu op volle
toeren in ander kwetsbaar gebied. Heel veel wordt nu gehaald in een dorp naast ons,
Froombosch, een gebied met dezelfde kwetsbare bodemstructuur als Loppersum. Daar wil
de minister de bewijslast niet omkeren. Wij voelen ons bedrogen door onze eigen minister.
Hij doet wat de Shell hem opdraagt. Wat hij vertelt in de Kamer klopt simpelweg niet maar
we zijn machteloos. Aangiftes tegen minister Kamp worden niet meer opgenomen.
Ik heb drie kinderen en wil hun leven niet in gevaar brengen. Wij zouden ons mooie huis
willen verkopen en naar een minder stressvolle omgeving willen verhuizen. Echter niemand
wil hier een huis kopen. Daarom hebben wij maar een poging gedaan om ons huis veiliger te
maken. Als vader wil je niet dat je huis instort bij de volgende beving. Het Centrum Veilig
Wonen geeft echter niet thuis. Er moet eerst onderzoek worden gedaan hoe een huis
aardbevingsbestendig gemaakt kan worden. Veel onderzoek en vooral langdurig onderzoek
is volgens hen nodig. Waarom heten jullie dan ‘Centrum Veilig Wonen’ heb ik hen gevraagd?
Vanzelfsprekend heb ik nooit antwoord gekregen.
Ik heb zelf maar een constructie laten plaatsen die aardbevingsbestending is. De eerste de
beste constructeur die ik belde wist mij goed te adviseren hoe zo’n aardbevingsbestendige
constructie moest worden aangebracht. Hij vertelde mij dat er veel kennis over is omdat er
veel aardbevingsgebieden zijn in de wereld. Hij hielp mij zonder langdurig onderzoek. Ik ben
kapitaalkrachtig genoeg en kan gelukkig mijn kinderen deze veiligheid bieden maar vele
duizenden bewoners om mij heen kunnen dat niet. Tegen beter weten in hoop ik dat de
staat de Shell ooit zal dwingen mij deze aanpassing in mijn huis te vergoeden.
Vele Groningers proberen een rechtsbijstand af te sluiten om een rechtszaak tegen het
‘Centrum Veilig Wonen’ te beginnen om hun schade vergoed te krijgen. Ze worden echter
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massaal geweigerd. Ze krijgen van de verzekeraars te horen dat je je alleen kunt verzekeren
tegen niet voorspelbare rechtszaken. ‘Problemen met het Centrum Veilig Wonen en de NAM
zijn voorspelbaar’ is het verweer. De meeste bewoners hebben niet het geld om zelf een
advocaat in te huren die het kan opnemen tegen de geslepen advocaten van ‘Centrum Veilig
Wonen’, gesteund door de Shell. Ze blijven met de schades en veel verdriet zitten en
kampen dagelijks met gevoel van machteloosheid en staan met de rug tegen de muur.
Inmiddels is het juni 2016, vier jaar na de eerste beving. Ik verlang terug naar mijn oude
leven en zou zo graag weer vertrouwen hebben in de Nederlandse rechtsstaat. Ik weet nog
hoe normaal het is dat de grond onder je voeten niet elk moment kan trillen en hoe het
voelt om te denken dat de Nederlandse staat de veiligheid van mij en mijn gezin garandeert.
Ik wil weer leven zonder angst en stress. Ik wil mijn gewone, Nederlandse leven terug.
Help ons, de tweede kamer heeft nog te weinig voor Groningen gedaan. Het is allemaal niet
zo lastig. Een eerste stap is het misleidende ‘Centrum Veilig Wonen’ opheffen en vervangen
door een onafhankelijk instituut met respect voor mensen en dat onze schades vergoedt.
Breng mensen als Peter Kruyt en Henk Kamp voor een rechter. Het liefst na een
parlementaire enquête zodat we hopelijk ook lering kunnen trekken uit de gebeurtenissen
en deze verschrikkingen in de toekomst kunnen voorkomen. Maak een fonds dat de
bewoners de mogelijkheid geeft zich te weren middels de rechtsgang. Geef de Shell niet
langer inspraak in de schade afhandeling en reduceer de gaswinning tot een leefbaar niveau.
Tot 4 jaar geleden had ik nog nooit ervaren hoe het voelt om opgelicht te worden, je
slachtoffer te voelen en onderdeel te zijn van een lastercampagne van een door de overheid
gesteunde organisaties. Dit alles was iets voor verre landen zoals bananenrepublieken. In
Nederland kan mij dat niet overkomen dacht ik. Dit veranderde in 2012 samen met de
aardbevingen.
Ik en 190.000 Groningers hopen op uw steun!

Prof dr. P. de Vos
Hoofdweg 197
9621 AH Slochteren
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