
De positievere ontwikkelingen van 2016 voor het aardbevingsgebied.

Druk doende zijnde met alles wat gaande is, vergeet je als GBB’er gemakkelijk wat er wel bereikt is in 
het afgelopen jaar. Terwijl het ‘vieren’ van de verbeteringen energie kan geven om door te gaan om 
niet aflatende inspanningen te leveren voor het ‘veilig wonen’ in dit gebied. De inzet van de GBB’ers 
bij overleg, gesprekken, lobbyen, rechtszaken, nieuwsbrieven, GBB-krant  en acties waren en blijven 
daarvoor noodzakelijk.

Even globaal op een rijtje wat er in 2016 wel bereikt is:

Reductie gaswinning
De Raad van State heeft voor 2016 de gaswinning met 6 miljard kuub teruggebracht. Dit mede naar 
aanleiding van het beroep van de GBB bij de Raad van State. Het aantal aardbevingen met een 
sterkte van meer dan twee op de schaal van Richter is in 2016 afgenomen.

Komst juridische Arbiter Aardbevingsschade
Schadelijders hebben hierdoor een laagdrempelige mogelijkheid gekregen om recht te halen bij een 
conflict met de NAM/CVW. Omkering van de bewijslast wordt daadwerkelijk toegepast middels het 
concept ‘bewijsvermoeden’.

Naamsverandering van ‘Arbiter Aardbevingschade’ in ‘ Arbiter Bodembeweging’
De vlag van ‘arbiter bodembeweging’ dekt een bredere lading van schades die veroorzaakt worden 
door de gaswinning. 

Strafaangifte contra NAM
Is een stap dichterbij. De aangifte ligt nu bij de Rechtbank Groningen/Leeuwarden. Eind januari begin
februari komt denkelijk duidelijkheid over het al dan niet strafrechtelijk vervolgen van de NAM.

Komst fonds proefprocessen
Lobbywerk loont. Door dit fonds komt er daadwerkelijk een mogelijkheid om op basis van 
jurisprudentie zaken los te trekken en af te bakenen

Opkoopregeling huizen
Jarenlang pleit de GBB al voor een generieke opkoopregeling. Ondanks alle mitsen en maren kan niet
worden genegeerd dat er 50 huizen daadwerkelijk opgekocht worden. Een nieuwe ontwikkeling. De 
GBB beschouwt dit als een begin.

4000 euro regeling
Aanvankelijk gestopt door minister Kamp. Het is het gelukt om dit besluit terug te draaien en de 4000
euro regeling te continueren.



Complexe schades weg bij de NAM en bemiddeling NCG
Naar vorm en inhoud hebben er daadwerkelijk positieve veranderingen plaatsgevonden bij het 
bemiddelen door de overheidsdienst NCG bij het vlot trekken van complexe schades.

NAM komt daadwerkelijk (verder) op afstand
Er is duidelijk politiek draagvlak om de NAM daadwerkelijk op afstand te plaatsen
(motie van Veldhoven 33529-288).

Centrum Veilig Wonen (CVW)
Het CVW wordt puur een uitvoeringsorganisatie. Het CVW komt onder toezicht NCG. 

Onafhankelijk schadeprotocol, schadehandboek en kwaliteitseisen experts
De ‘beslisbevoegdheid’ van de NAM is hierbij de nagel aan de doodskist van “ het vertrouwen van 
schadelijders in een onafhankelijke schade afhandeling”. Zolang die onafhankelijkheid niet 
gewaarborgd is, heeft de GBB in samenwerking met het Gasberaad elk overleg over specifiek dit punt
met de NCG afgebroken. Er is echter beweging. De aangenomen motie (33529-288) spreekt uit: “… 
dat daarbij onder meer ook zou moeten worden gezorgd voor onafhankelijke formulering van 
schadeprotocol, kwaliteitscriteria voor (contra)experts en het schadehandboek door de NCG.”.

Opheffen contouren 
Jarenlang heeft de NAM eenzijdig bepaald tot waar volgens de NAM de nadelige effecten van de 
gaswinning waarneembaar zouden zijn. Wonend buiten de contouren en dan schade hebben? Een 
onmogelijkheid volgens de NAM. Hieraan is een einde gekomen.

Schade inventarisatie ‘buiten de contouren’
Ook buiten de contouren worden nu bij ruim 1700 schademelders de schademeldingen geaccepteerd
en wordt er daadwerkelijk gekeken naar de oorzaak van de gemelde schade.

Publieke regie ( = Overheidsdienst Groningen onder leiding NCG)
Het standpunt van de GBB is, dat publieke regie noodzakelijk is in het aardbevingsgebied. Ondanks, 
dat de overheid een opvallende rol heeft met het voortdurend maximaal gas willen winnen. 

Publieke regie is de enige mogelijkheid om invloed van commerciële organisaties zoals de Shell/NAM 
en CVW op de afhandeling van schade en versteviging te begrenzen. De overheidsdienst Groningen, 
onder leiding van de NCG, is de invulling van deze publieke regie. En staat onder democratische 
controle.
Deze regie is in 2016 steviger neergezet, maar moet zich nog verder ontwikkelen.

 Onafhankelijk steunpunt  voor schadelijders: ‘Stut en Steun’
 ‘Stut-en-Steun’ biedt onafhankelijke hulp en ondersteuning aan iedereen die te maken heeft 
met de schadelijke gevolgen van de mijnbouwactiviteiten in Groningen.
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