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Help! Scheuren in 
de muur, wat nu?

Tingietersstraat 20
8601 WJ Sneek  
Tel. 085-4011320  
info@abcadamas.nl

www.abcadamas.nl

ABC ADAMAS is dé leverancier van materialen 
voor het scheurherstel van uw woning.
ABC Adamas werkt met de spiraalvormige RVS wapening i.c.m. een speciale ankermortel. 

Dit is als systeem door en door getest en heeft zich in de praktijk al meer dan 20 jaar 

bewezen. Naast een goed product is de juiste uitvoer van de herstelwerk-

zaamheden minstens zo belangrijk. Daarom hebben wij onze kennis en 

ervaring overgebracht op meer dan 100 bedrijven bij u in de regio. 

Van deze gecertifi ceerde bedrijven mag u verwachten dat ze alle kennis 

van zaken hebben om uw schade vakkundig te herstellen. Bij complexe 

werkzaamheden kan altijd een beroep gedaan worden op de 

technische expertise van ABC ADAMAS.

Omdat er in Groningen vele monumentale gebouwen staan en deze vaak 

een andere aanpak van schadeherstel vergen, hebben we ook daar de juiste 

materialen voor in huis. Zoekt u een vakman voor het herstel van uw schade? 

Kijk op www.abcadamas.nl of neem contact met ons op.

Voor het preventief versterken van uw woning heeft ABC ADAMAS een tweetal uiterst bruikbare systemen 
waarmee zonder veel overlast op een doeltreffende wijze wuw woning constructief versterkt wordt.

technische expertise van ABC ADAMAS.

Meer dan 
100 opgeleide 
gecertifi ceerde 

bedrijven zorgen voor 
de kwaliteit van 
uw herstelwerk.

SCAN MIJ
& download app

Specialistische hulp 
binnen handbereik

ABC ADAMAS APP
Online advies en informatie 

over muurherstel
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Voorwoord

De GBB blijft strijdbaar
Het nieuwe regeerakkoord: “Vertrouwen in de Toe-
komst” geeft Groningers allesbehalve ‘vertrouwen in de 
toekomst’. De geplande vermindering van de winning 
van 1,5 miljard kuub over 4 jaar is minimaal. En dat 
terwijl het akkoord constateert dat een verlaging van de 
winning noodzakelijk is voor de veiligheid in het gaswin-
ningsgebied. Als deze regering Groningers vertrouwen in 
de toekomst had willen geven, dan had zij besloten tot 
een behoorlijke vermindering van de gaswinning!
De leveringszekerheid van de afnemers wordt wéér 

boven de veiligheid van de Groningers gesteld. Ten onrechte: voor afnemers bestaan  
alternatieven, maar de Groningers kunnen niet ontkomen aan de dreiging van aard-
bevingen. Het motto ‘Vertrouwen in de Toekomst’, klinkt tamelijk cynisch. Het nieuwe 
kabinet richt zich op beheersing van de gevolgen van de winning. ‘Vlakke winning’ en 
het ‘hand aan de kraan principe’ moeten de gaswinning veiliger maken. Niemand weet 
zeker of deze twee maatregelen voldoende zijn om de veiligheid te garanderen. En zo 
blijft ook dit nieuwe kabinet Russisch roulette spelen met de Groninger bevolking.
De gaswinningsproblematiek in Groningen wordt wel de ‘ramp in slow-motion’ genoemd. 
Af en toe zijn er signalen van wat zich hier afspeelt. De GBB hield een enquête onder 
hypotheekbezitters: met welke problemen hebben ze te maken? De resultaten worden 
begin volgend jaar gepubliceerd, maar stemmen niet vrolijk. ‘Gasombudsman’ Leendert 
Klaassen kwam onlangs met een halfjaarrapportage. De afhandeling van schade is 
niet op orde. Er is vooral kritiek op het Centrum Veilig Wonen. Onlangs bereikten alle 
regionale partijen – het Groninger Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging, Provincie 
en de 12 gemeenten in de kern van het aardbevingsgebied - overeenstemming over het 
door hen gewenste protocol voor de afhandeling van schades. Het protocol is niet strij-
dig met de gaswinningparagraaf in het regeerakkoord. De nieuwe regering is nu aan zet, 
zij heeft de sleutel. De Staat moet zijn verantwoordelijkheid nemen en de gedupeerden 
bijstaan. In het verleden is er met de belangen van de Groningers een loopje genomen. 
Daarom heeft de overheid een zorgplicht nu de effecten van de gaswinning in de vorm 
van schade en onveiligheid zichtbaar worden. Opwierde-Zuid heeft de twijfelachtige eer 
als eerste wijk versterkt te worden. Wellicht zal de wijk niet meer instorten als gevolg 
van een aardbeving, maar er zijn tekenen dat zij in plaats daarvan in figuurlijke zin 
instort door alle ingrepen en de effecten daarvan op bewoners en sociale verbanden. 
Het stoppen van de gaswinning is het enig juiste antwoord op de waanzin van deze 
versterkingsoperatie. De GBB blijft strijdbaar. De moed opgeven is geen optie. Gelukkig 
denken veel bewoners er net zo over; het aantal vrijwilligers bij de GBB groeit snel.

Jelle van der Knoop 
Voorzitter GBB De volgende krant verschijnt januari 2018. 

Van de redactie
De beving bij Huizinge, nu al weer meer dan vijf jaar geleden en niet de eerste waar-
schuwing dat het onder Groningen rommelt, zou Nederland wakker hebben geschud. 
Is dat echt zo? Het Gronings gas en de problemen kwamen vaker in het nieuws. 
Boze Groningers, protesterende Groningers, verontruste, bange, zieke, onderzochte 
Groningers, noem maar op. Maar de nieuwe regering laat de gaswinning vrijwel 
op peil, scheept Groningen af met een fooi, neemt geen concrete maatregelen en 
schept geen duidelijkheid. De ellende hier laat de rest van Nederland koud.  
Groningen, nog geen voetnoot in het regeerakkoord. Schandalig.

En de boze, protesterende, verontruste, bange, zwijgende, gewone Groningers? Die zit in 
zijn huis. Hopend, dat het heel blijft. Wachtend, tot hij aan de beurt is. Wachtend tot zijn  
huis, zijn straat, zijn dorp aan de beurt is voor versterking. Wellicht moet hij voor weken of 
zelfs maanden zijn huis uit. En dan weer terug naar wat ooit zijn eigen huis was, maar wat 
nu op onnavolgbare wijze is verbouwd en versterkt. Het stemt niet bepaald hoopvol zoals 
deze zaken tot nu toe zijn geregeld. Na de nog altijd beroerde schadeafhandeling, het nog 
altijd doorpompen van gas, het geknoei met zogenaamde buitengebieden en de al te trage 
gang van zaken blijkt ook de versterkingsoperatie tot dusver één en al chaos en onduidelijk-
heid. Een paar honderd huizen zijn aangepakt, duizenden moeten nog volgen.

Maar is dat alles, wat die Groninger kan? Thuis zitten wachten?

Nee! Informeer uzelf, laat u voorlichten, denk er alvast over na. Want reken er op: Op een 
dag staan de bulldozers van Hans Alders ook bij u in de straat. Dan pas beginnen met 
nadenken is te laat. Het CVW probeert nog steeds hardnekkig te beweren, dat veel schade 
niet door de gaswinning ontstaan kan zijn. Tegen beter weten in. De gevolgen gaan niet 
aan u voorbij. Misschien dan niet uw huis, maar wel in uw straat of buurt. Wees voorbereid. 
Groningers aller streken, verenigt u! Sta op uw rechten! Gas terug! Laat Nederland weten, 
dat wij geen kolonie wensen te zijn. Wij willen ook vertrouwen in de toekomst. Met echte 
veiligheid en een rechtvaardige schadeafhandeling. Gebruik de informatie uit deze krant, 
sluit u aan bij de GBB, het buurtcomité, de dorpsvereniging. Vertrouwen is mooi, zelf iets 
doen is beter.
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Bouwadvies Beumer  |  Stadshaven 19a, 9902 DA  Appingedam  |  0596 567 254  |  info@bouwadviesbeumer.com

www.bouwadviesbeumer.com

ONS ONDERZOEK NAAR DE SCHADEOORZAAK 
BESTAAT UIT EEN VOORONDERZOEK WAARBIJ 
WIJ KIJKEN NAAR ALLE AARDBEVINGEN  
DIE MOGELIJK INVLOED GEHAD KUNNEN  
HEBBEN OP UW WONING. OOK VRAGEN  
WIJ STANDAARD DE BOUWTEKENINGEN  
VAN UW WONING OP BIJ DE GEMEENTE.

Nu wij een beeld hebben van uw woning maken wij een inschatting van de 

plekken waar schade door een aardbeving zou kunnen ontstaan. In aard-

bevingschade zit namelijk altijd een patroon. Pas vanaf dit punt gaan wij 

kijken naar de schade die is opgenomen in het rapport van het Centrum 

Veilig Wonen (CVW) en vinden vaak aanvullende schade die in het pa-

troon past. Wij kijken naar de schadekenmerken, die vertellen iets over de 

krachtswerking en de ouderdom van de schade.

Wanneer er veel schade aan een onderdeel is, of het patroon in de woning 

niet duidelijk te verwoorden is, maken wij een heldere schadetekening, 

zoals de afbeelding hier links. Het is belangrijk om alle andere mogelijke 

invloeden op de schade te achterhalen, om te bepalen welke invloeden een 

rol spelen in de schade. Met enkel al deze kennis kan worden bepaald of de 

schade door de gaswinning is veroorzaakt.

Nadat wij tot een volledige bepaling van de oorzaak van de schade zijn ge-

komen, kijken we naar de beste herstelmethode. Dit kan namelijk pas nadat 

de volledige woning en de schade in kaart zijn gebracht. Bij de herstelmeth-

ode geven wij ook de hoeveelheden van dit herstel op. Aan de hand van 

deze gegevens kan een schadekostenberekening worden gemaakt.

CONTRA EXPERTISE

•   Wij komen langs wanneer u thuis bent (zolang het nog licht is);

•   Ons bezoek duurt doorgaans 2 uur, wij nemen de tijd voor u!;

•   U heeft ons mobiele telefoonnummer en kunt ons altijd bellen;

•   U krijgt een volledige schade analyse;

•   Wij beoordelen de schade vanuit een constructief oogpunt;

•   Voordat wij bij u weggaan weet u of wij vinden dat de schade het 

gevolg is van de gaswinning;

•   Het overleg met het CVW is enkel op technische gebied;

•   U ontvangt ons schaderapport binnen 14 dagen na ons 

bezoek aan u;

•   Ook bij twijfel mag u vrijblijvend contact met ons opnemen.
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NAAST DE CONTRA  
EXPERTISE KUNT U  
ONS OOK VRAGEN VOOR:
•    CONSTRUCTIE BEREKENINGEN

•    AARDBEVINGSBESTENDIGER ONTWERP 

•    BOUWBEGELEIDING 

•    BOUWTEKENINGEN EN 3D IMPRESSIES

•    VERGUNNING AANVRAGEN

•    BOUWKUNDIGE KEURINGEN

SCHADETEKENING ACHTERGEVEL TUSSENWONING
De schade (1, 2 en 3) links aan deze gevel, was in de eerste opname meegenomen. Deze schade is vol-

gens de inspecteur van het CVW niet in verband te brengen met de 95 aardbevingen die binnen een 

straal van 5 km van deze woning hebben plaatsgevonden.

 

Bij deze gevel is meer loos. De horizontale scheur die naar links loopt, loopt door bij de buren. Deze 

was geheel niet gezien. Ook rechts in de hoek boven de berging is een heel blok metselwerk ruim een 

centimeter verplaatst. Onze technische opvatting is dat deze schades direct het gevolg zijn van de aard-

bevingen. De hele achtergevel moet grondig worden aangepakt om de situatie terug te brengen naar de 

situatie zoals deze was voor het event.
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Het gaat om mensen!
Jullie zijn er voor mij en niet andersom.

Wat is de overeenkomst tussen Lopper-
sum, Appingedam en Ten Post, behalve 
dat het plaatsen in het wingewest 
Groningen zijn? Op grote schaal worden 
daar huurwoningen versterkt. Maar dat 
is het halve antwoord. 

Het gaat namelijk ook op grote schaal mis! 
En elke keer met dezelfde oorzaak: niet 
de mensen zijn het uitgangspunt, of de 
verbetering van hun woonsituatie. Nee, het 
feit dat beleidsmakers al afspraken hebben 
gemaakt om zo snel mogelijk zoveel moge-
lijk woningen te versterken en te verduurza-
men, is bepalend voor de uitvoering van het 
proces. Daarvoor moet alles wijken. Zelfs 
mensen en vooral: hun gemoedsrust. En dat 
hebben ze geweten. Bijna alles gaat fout. 
Zowel in de voorbereiding als in de uitvoe-
ring. Woningstichtingen worden overruled 
door minister, NAM, NCG, CVW en technici. 
Ze zijn niet berekend op zoveel overmacht. 
Woonconsulenten werken vragenlijstjes af. 
Sociale statuten zijn niet op deze situatie 
toegespitst. Wie geen schil om z’n oude 
woning wil en geen apparaten waar het huis 
niet op gebouwd is, maar nieuwbouw, moet 
twee keer verhuizen, soms naar een andere 

gemeente. En dan maar afwachten of al 
z’n eigen investeringen worden vergoed of 
hersteld. Aannemers en bouwvakkers klaren 
hun technische klus. Sommigen doen dat 
heel beroerd.

Gevolgen: buurten, wijken, straten, ge-
meenschappen worden uit elkaar gerukt. 
Mensen worden tegen elkaar uit gespeeld, 
sociale structuren worden doorbroken. Het 
meest bizarre van het verhaal is dat je van 
beslissers ook nog weer de schuld krijgt als 
je er dwars voor gaat liggen. De problemen 
die je hebt of krijgt, worden genegeerd of 
niet serieus genomen, of je hebt ze zelf 
veroorzaakt. Lukt het niet om bewoners de 
schuld te geven van vertraging of falen, dan 
verschuilen alle oplossers zich achter elkaar 
en verwijzen lastige vragen naar ‘de ander.’ 
Want die heeft het natuurlijk altijd gedaan. 

En daar gaat het fout: niet samen optrek-
ken, maar over mensen heen walsen. 
Waar zit ‘m dat in? In ons systeem. We heb-
ben langzamerhand zoveel wetten, regels en 
protocollen ontwikkeld, dat de makers en 
uitvoerders niet anders meer gewend zijn 
dan alles aan de regeltjes te toetsen. 

Altijd wordt gekeken of iets wel kan en mag 
volgens de regeltjes. Nooit worden mensen 
bij de hand genomen, wordt er naar hen 
geluisterd en vormt hun vraag de basis 
voor een oplossing! Ze worden niet voor vol 
aangezien. Zijn geen volwaardige gespreks-
partners. Immers ‘wij’ zijn aangenomen/
ingesteld om alles voor ‘u’ te regelen. 
“U heeft daar toch geen verstand van,” 
durfde een woonconsulent onlangs hardop 
te zeggen. 

Nou, woonconsulent: aan u om te zorgen 
dat ik er verstand van krijg. Laten we ’t 
maar eens omdraaien: “U heeft geen ver-
stand van mij!”

Jullie zijn voor MIJ in de weer om problemen 
op te lossen die ik NIET heb veroorzaakt en 
in de meeste gevallen niet eens heb! 
Minister, kamerlid, statenlid, raadslid, amb-
tenaar, NCG, arbiter, woningstichting: jullie 
zijn er voor mij. En CVW, schaderegelaars, 
experts, aannemers, bouwvakkers, construc-
teurs, woonconsulenten, werken in jullie 
opdracht! En NAM en Staat betalen. 
Eerst luisteren dus. Allemaal. Want kenne-
lijk heeft U een probleem en heeft U MIJ 
bij de oplossing nodig. Dan kunnen we 
misschien eerst kijken of we het probleem 
kunnen delen om daarna samen aan de 
oplossing te werken. Zonder dat ik daarvan 
de dupe word.

Naar een nieuw schadeprotocol
Op 31 maart stapte de NAM ‘uit’ de 
schadeafhandeling. Vanaf dat moment 
mocht Nationaal Coördinator Groningen 
(NCG) Alders de zaak gaan regelen. Deze 
zei direct dat hij van plan was een nieuw 
schadeprotocol te maken dat draagvlak 
in Groningen zou hebben. De GBB en 
andere maatschappelijke en bestuurlijke 
organisaties waren blij met deze stap. 

De GBB dringt al jaren bij de politiek aan 
op het realiseren van een onafhankelijke 
uitvoeringsorganisatie die zelfstandig op een 
faire en ruimhartige wijze de schade beoor-
deelt en compenseert. Minister Kamp kwam 
daar wat aan tegemoet door - in overleg met 
de NAM - het Centrum Veilig Wonen (CVW) in 
het leven te roepen. Die zou weliswaar niet 
onafhankelijk zijn, maar wel op afstand van 
de NAM staan. Al snel bleek dat van onafhan-
kelijkheid inderdaad geen sprake was. Veel 
mensen die voor de NAM aan het werk waren 
geweest, werden aangesteld binnen het CVW. 
In een onderling contract maakten NAM en 
CVW afspraken over uurtarieven en werkwijze 
van schade-inspecteurs en wijze van scha-
deherstel. Al ras steeg het aantal C-schades 
(schades die volgens het CVW geen relatie 
met de gaswinning hadden) met als klap 
op de vuurpijl dat het CVW in maart van dit 
jaar besloot, op basis van een rapport van 
Witteveen en Bos, dat schades in het door de 
NAM zelf gedefinieerde buitengebied, geen 
verband met de gaswinning konden hebben. 
Met één pennenstreek werd door zo’n 1600 
claims een streep gehaald.

NAM afzijdig?

Precies op dat moment stapte NAM ‘uit’ 
de schadeafhandeling. Maar wat betekent 
dat ‘eruit stappen’ in de visie van de NAM? 
Welnu, ze zou zich afzijdig houden van de 
schadeafhandeling; de NCG mag een nieuw 

schadeprotocol vaststellen en aldus de regie 
voeren over de schadeafhandeling. Bij de 
daaropvolgende onderhandelingen over het 
schadeprotocol tussen NCG en afgevaardig-
den van de maatschappelijke stuurgroep en 
bestuurlijke stuurgroep (Alders wil immers 
een protocol met maatschappelijk draagvlak) 
bleek echter dat het wel in de bedoeling 
lag dat het CVW de werkzaamheden ging 
uitvoeren. Dat wil zeggen: het CVW regelt 
de schade-inspectie en -beoordeling en de 
herstelwerkzaamheden. Welnu, de NCG 
stuurt het CVW aan in plaats van de NAM. De 
GBB merkte echter direct op dat de cultuur 
van het CVW, die niet bepaald bewoners-
vriendelijk is, wordt meegenomen naar de 
nieuwe situatie. Bovendien heeft het CVW 
een contract met de NAM. De vraag is wat 
de uitwerking daarvan is. Verder wikkelt het 
CVW nog steeds de nog lopende zaken af, in 
opdracht van de NAM. Het CVW krijgt daar-
mee een dubbele pet op. Enerzijds moet zij 
- onafhankelijk - de NCG van dienst zijn bij de 
afhandeling van nieuwe schades. Anderzijds 
werkt zij nog voor de NAM.

Alarmbellen

En dan is er nog iets. De NCG heeft de TU 
Delft een nieuwe schadebeoordelingstech-
niek laten ontwikkelen. In de afgelopen 
maanden is duidelijk geworden dat de NAM 
in dit proces is meegenomen en tevreden 
is met deze nieuwe methodiek. Deze heeft 
overigens veel weg van de methodiek die Wit-
teveen en Bos heeft toegepast. Bij de GBB 
gingen de alarmbellen rinkelen ....
En nu praten alle partijen al maanden met 
elkaar om een schadeprotocol te ontwikkelen 
waar iedereen zich in kan vinden: de GBB, 
het Gasberaad, de Provincie, de gemeenten, 
de NCG, het ministerie van EZ en ....... de 
NAM. Zolang de NAM namelijk aansprakelijk 
is en moet betalen, heeft zij invloed op het 

protocol, hoe je het ook wendt of keert. Die 
invloed is voor de regionale partijen niet 
acceptabel. De schadeveroorzaker mag zich 
niet bemoeien met de wijze waarop de scha-
de wordt getaxeerd en vergoed. Dat moet een 
onafhankelijke instantie doen.

De Staat moet garant staan

Daarom zien de regionale partijen maar één 
oplossing: de Staat moet naar de bewoner 
toe garant staan voor de financiering van de 
schadeafhandeling. Wij mogen dat van de 
Staat verwachten omdat de Staat een zorg-
plicht heeft voor de gedupeerden in Gronin-
gen. Zodoende hoeft de NAM zich niet meer 
te bemoeien met het opstellen van het scha-
deprotocol. Het probleem van de bewoner 
met schade is dan verschoven naar de over-
heid: niet de bewoner moet dan dealen met 

de NAM maar de overheid. De Staat moet 
dan proberen de kosten die gemaakt zijn bij 
het vergoeden van de schades, te verhalen 
op de NAM, die immers aansprakelijk is.

Dit nu hebben de regionale partijen, GBB, Gas-
beraad en bestuurders tezamen en eensgezind 
uitgewerkt in een nieuw schadeprotocol. De bal 
ligt nu bij het ministerie van EZ, of beter gezegd 
bij het nieuwe kabinet. In beginsel past dit 
nieuwe protocol in het regeerakkoord maar hier 
en daar is dat vaag en moet worden uitgewerkt. 
Als de overheid bereid is de schadeafhandeling 
over te nemen ligt er snel een nieuw schade-
protocol. Indien niet, dan komt er hoogstwaar-
schijnlijk geen schadeprotocol met maatschap-
pelijk draagvlak. Dat zou een gemiste kans zijn.

Jelle van der Knoop
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Bouk Wierda en Ebe Treffers

“Blij met heft in eigen hand”
Bouk Wierda en Ebe Treffers zijn het er 
samen over eens: “Tot nu toe zijn we 
blij met Heft in Eigen hand.” Ze wisten 
waar ze aan begonnen, maar zeker niet 
hoe het proces zou verlopen en wat ze 
allemaal zouden tegenkomen. Boven-
dien weet je niet wat er zich naast het 
versterkingsproces verder allemaal gaat 
voordoen in je leven. Ze kijken nu weer 
vol vertrouwen naar de toekomst. In een 
bevingsbestendig huis (near collapse, 
heet dat), dat van binnen een beetje 
kleiner is geworden. Door schade en 
schande zijn ze wijzer geworden. Net als 
al hun gesprekspartners, hopen ze.

Bouk en Ebe wonen tijdelijk in het centrum 
van Wirdum. De woning is eigendom van 
de NAM en als ‘onveilig’ bestempeld. Hun 
eigen huis, op een idyllische plek aan het 
Damsterdiep, werd helemaal gestript en is 
nu in de afwerkingsfase. “Zouden jullie hier 
niet liever blijven?” Is de vraag na een blik 
in de woonkamer en op de immense tuin vol 
vruchten en met bijgebouwen. Het antwoord 
laat aan duidelijkheid niets te wensen over: 
“Geen sprake van!” De redenen worden 
snel duidelijk: “Ons eigen huis ligt aan het 
water, is veel mooier, het ligt rustiger en kan 
er straks weer jaren tegen.” 

Versterken

Toen hun huis versterkt moest worden en de 
gelegenheid zich voordeed, hoefden Bouk 
en Ebe geen moment na te denken: het heft 
in eigen hand! Al snel belden de bekende 
aannemers als Van Wijnen en Jorritsma. 
Maar hun keuze stond al vast: Jan Boss uit 

Wirdum! En daar hebben ze geen moment 
spijt van. Al is het wel even schrikken als je 
hele huis van onder tot boven wordt gestript 
en je binnenin vanaf de grond tot in de nok 
kunt kijken. De foto’s op de site van Boss 
laten aan duidelijkheid niets te wensen over. 

Het proces

“Je weet niet wat er op je af komt. Telkens 
doen aannemer en constructeur nieuwe 
ontdekkingen. Telkens moet je via de 
bewonersbegeleider nieuwe ontwikkelingen 
aankaarten. Elke keer moet de begroting 
worden aangepast.” Bouk en Ebe behoren 

tot de 50 eerste ‘Hefters’, zoals de groep 
van inmiddels 200 door de NCG aangewe-
zen woningeigenaren zich is gaan noemen. 
En dat vergt dat je ook in het overleg met 
NCG en NAM steeds het wiel moet uitvin-
den.

“Bij NAM merk je dat achter elke handeling 
een batterij juristen zit. Alles is ver-juridi-
seerd. Toen we op een gegeven moment 
voor de hele aanpak moesten tekenen, 
kwam er iemand opdraven met een 10 
centimeter dik pak papier. Ons antwoord en 
dat van de bouwbegeleider van de NCG was 
eenduidig: ‘Dat gaan we niet doen!'" 
Bij de Nationaal Coördinator is toen een 
nieuw document ontwikkeld: leesbaar en 
met ruimte voor aanpassingen als het 
proces dat nodig maakt. “En zo hoort dat bij 
zo’n project. Je weet immers niet wat je al-
lemaal tegenkomt. Je kunt niet elke schroef 
en elke spijker contractueel vastleggen.”

Dat het hele project je niet in de koude kle-
ren gaat zitten, hebben Bouk Wierda en Ebe 
Treffers ook gemerkt. Zeker niet als er zich 
in je omgeving ook aangrijpende persoonlij-
ke zaken voordoen. “Je hele sociale leven, 
de contacten met familie en vrienden, gaat 
er zeker onder lijden. Maar ook je eigen 
gezondheid krijgt af en toe een dreun. Je 
moet je goed kunnen wapenen tegen wat er 
allemaal gebeurt in zo’n langdurig proces. 
En je moet een aannemer hebben op wie je 
kunt vertrouwen, die achter je staat.”
Bouk en Ebe richten zich inmiddels weer op 
een rustiger toekomst na een paar hecti-
sche jaren. 

Wat is “Heft in eigen Hand? ”
Jaarlijks komen 200 eigenaren van wie de woning versterkt moet worden, in aanmer-
king voor deelname aan het project ‘Heft in eigen Hand.’ Met dit project van de NCG, 
hebben eigenaren zelf de regie in handen bij de versterking van hun woning. Deelne-
mers hoeven niet te wachten tot hun dorp of buurt aan de beurt is. Zodra vast staat 
dat hun pand versterkt moet worden, kunnen zij zich aanmelden.

Deelnemers moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
•  Het huis of pand bevindt zich binnen de 0,2 pga-contour van het aardbevingsgebied 
•  Zij zijn eigenaar van de woning of het gebouw.
•  Ze willen versterkings- en eventueel verduurzamingswerkzaamheden aan het pand 

laten uitvoeren.

Bouwbegeleider

Deelnemers worden van begin tot eind ondersteund door een bouwbegeleider van de 
NCG. Deze bouwbegeleider is onafhankelijk en werkt in opdracht van de woningeige-
naar. Deelnemers kiezen zelf een gekwalificeerd aannemingsbedrijf om de versterking 
en eventuele verbouwing uit te voeren. 

Geïnteresseerd?

Wie op de hoogte gehouden wil worden van de nieuwe aanmelddatum in 2018,  
kan dit aangeven middels een contactformulier op de website van de NCG.
Op de site van de NCG staat ook een stappenplan dat wordt gevolgd. Daarin wordt in 
grote lijnen aangegeven hoe het hele proces, dat uiteraard lange tijd in beslag zal  
nemen, gaat verlopen. Van initiatief en eerste gesprekken met de bouwbegeleider,  
tot en met de nazorg, staat het proces er in beschreven. Vergeet bij lezing niet dat ook 
binnen dat proces zich nog vele ontwikkelingen kunnen voordoen. 

Steun

Het verdient aanbeveling steun te zoeken bij mensen die het proces al achter de rug 
hebben of die er nog middenin zitten. De eerste “Hefters” organiseren daarvoor re-
gelmatig bijeenkomsten om ervaringen met elkaar uit te wisselen. De bedoeling is om 
daarin de komende tijd meer structuur en differentiatie aan te brengen. Stuur daarvoor 
een mail naar contact@groninger-bodem-beweging.nl, en wij zorgen ervoor dat uw aan-
melding op de juiste plek terecht komt.

Tips en opmerkingen van en voor deel-

nemers aan ‘Heft’

•  Weet waar je aan begint;
•  Weet wat je wilt;
•  Het kost veel tijd;
•  Veel zaken zijn niet te plannen;
•  Soms moet je tijdens het proces 

nieuwe keuzes maken;
•  Wissel ervaringen uit met mede 

‘Hefters’;
•  Bedenk dat alle (binnen)maten an-

ders kunnen worden;
•  Laat je goed adviseren;
•  Combineer versterking met verduur-

zaming;
•  Houd de ontwikkelingen (= meestal 

verlaging!) van subsidiemogelijkheden 
in de gaten;

•  Neem een vertrouwde, ervaren, aan-
nemer(scombinatie) in de arm;

•  Houd doorlopend contact met je 
bouwbegeleider van de NCG;

•  CVW doet in het proces niet mee;
•  Laat je niet van de wijs brengen door 

steeds wijzigende spelregels en blijf 
op je strepen staan;

•  Maak een goede inventarisatie van je 
huis en de omgeving; dat is van be-
lang voor de herinrichting, want alles 
gaat op de kop;

•  JIJ bent opdrachtgever. NCG begeleidt 
richting NAM;

•  Laat je niet afschepen door “Dat 
kan niet”; vraag “Hoe maken we dat 
mogelijk?”

Versterkingsoperatie 
De plannen voor het versterken van panden in het gebied met mijnbouwschade zijn 
ambitieus. Men wil binnen vijf jaar alle panden binnen de 0.2g contour inspecteren. 
Dat betreft 22.000 woningen en 1500 gebouwen anderszins. 

Er wordt gefaseerd van binnen naar buiten gewerkt, waarbij kwetsbare gebouwen en die 
waar veel mensen bijeenkomen voorrang hebben. Twee aparte trajecten betreffen de  
sectorale programma’s (onderwijs en zorg) en Heft in eigen hand. De inspectie wordt  
gevolgd door het oordeel van een deskundige, gevolgd door een versterkingsadvies.  
Na exploreren van de mogelijkheid om de versterking deel van een groter geheel te laten 
zijn, volgt een definitief versterkingsontwerp. Tenslotte volgt de uitvoering. Eind 2016 bleek 
dat alle panden van de eerste serie van 1467 adressen moesten worden versterkt. Voor de 
eerste helft van 2017 waren 2944 adressen gepland; daarvan zijn nu eind 2017 pas 2000 
behandeld. De 2200 adressen voor de tweede helft 2017 worden hopelijk nog voor eind 
2017 geïnspecteerd. Zorgpanden staan voor 2018 op de rol; versterking van scholen is 
gaande en zal naar verwachting in 2021 gereed zijn.

Heft in eigen Hand

Waar het reguliere versterkingsprogramma door het CVW wordt uitgevoerd; valt het Heft in ei-
gen Hand programma direct onder de NCG. Wel speelt het CVW nog een rol in de financiële 
afwikkeling met de NAM. Een pilot van 52 adressen loopt nu; versterkingsadvies is gegeven 
en gesprekken met bewoners zijn gaande. Het succes van deze pilot leidde tot het opnemen 
van Heft in eigen Hand in het totale programma, met een maximum van 200 panden per 
jaar. Het proces verloopt in dezelfde stappen als in het reguliere versterkingsproces.

mailto:contact@groninger-bodem-beweging.nl
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Energie besparen of nul op de meter?
 Wij zijn jarenlang actief in energiebesparing, zonne-energie en isoleren van 

woningen. Doordat wij samenwerken met veel bedrijven met ieder zijn eigen 

specialisme kunnen wij voor elke situatie de beste oplossing bieden. Persoonlijk 

en deskundig advies, helpen van A tot Z  en volledig ontzorgen is wat wij doen.

Vraag nu een energieadvies aan en begin gelijk met besparen.

Hoofdweg 8, 9619 PD Froombosch
T. +31(0)622102566  |  info@realadvies.nl

www.realadvies.nl

Timmer & Onderhouds-
Bedrijf

R. De Graaf

www.rdegraaftimmerwerk.nl

Jouw timmerman in de hele provincie Groningen! 

Bij ons kunnen particulieren terecht voor diverse 
werkzaamheden aan woningen, tuinen en bestratingen. 

Wij staan elk moment van de dag voor je klaar en zijn
jou dan ook zo snel mogelijk van dienst.

◊ Timmerwerk
◊ Woningverbouw
 ◊ Woningonderhoud,
 ◊ Aanleg van water, stroom en gas
 ◊ Lekkage verhelpen
 ◊ Isolatie (Zolder-/glas-/gevelisolatie)
◊ Tuinverbouw 
 ◊ Tuinonderhoud
 ◊ Bestratingen

Heb je vragen?
085-8885238 

info@rdegraaftimmerwerk.nl
 Di jkstraat  8    -     9936 CW    -   Farmsum

Wij bekijken uw schade opnieuw, 
denken mee en zorgen voor een 

degelijke afhandeling.  

ProContrast B.V. - Bedumerweg 2A, 9959PG Onderdendam - 
050-7210871 - info@procontrast.nl - WWW.PROCONTRAST.NL

CONTRA-EXPERTISE CVW?  
WE HELPEN U GRAAG!

• Voegenrenovatie • Impregneren

• Gevel- en dakreiniging • Graffi  ty verwijdering

• Vochtstralen • Herstel Aardbevingsschade

LagelandPelletkachel

Verkoop, installatie en  onderhoud
Voor aanbiedingen zie onze site: www.pelletkachellageland.nl

Hoofdweg 87, 9621 AD  Slochteren | Telefoon: 06-38 20 74 70

Dealer van de betere pelletkachel
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Witboek als handleiding voor versterkingsgesprekken

Overschild is ‘gewapend’ 
“We zijn nu een jaar verder en niemand in het dorp heeft nog een versterkingsrap-
port van het CVW gezien. De eerste versies zijn door de NCG afgekeurd wegens 
‘gebrek aan kwaliteit'. Ze bevatten te weinig opties voor de versterking en koppel-
kansen.” Binnen de kom van het dorp Overschild is alles geïnspecteerd. Het buiten-
gebied is nu volop in onderzoek. De vertraging, zo kun je het wel noemen, biedt het 
dorp volop gelegenheid zich voor te bereiden op de gesprekken over de uitvoering 
van de rapporten. 

Voor Rob Gramberg en Gert de Vries is het 
Dorpshuis in Overschild zo’n beetje de twee-
de woning geworden. In hetzelfde gebouw 
waarin de gebiedscoördinator van de NCG 
is gehuisvest, vergaderden zij de afgelopen 
maanden regelmatig met de DVO. Een afkor-
ting die staat voor Dorpsbelangenwerkgroep 
Versterking Overschild. 
Voor hen ligt het Groenboek. Een ‘gereed-
schapskist voor woningversterking,’ kun 
je wel zeggen. Handvat voor Schildjers die 
(hopelijk) nog dit jaar gesprekken moeten 
voeren over de versterking van hun woning. 

Weerwoord

“We zijn nu sinds mei bezig om alles op een 
rijtje te zetten. Na twee dorpsbijeenkomsten 
hebben zich 16 mensen gemeld voor de uit-
werking van alles wat op tafel kwam. Samen 
hebben we de hele zomer gewerkt aan dit 
'Groenboek'. In de eerstvolgende dorpsver-
gadering wordt daarvan een 'DVO Witboek' 
gemaakt, waarin de laatste aanpassingen 
zijn verwerkt.” 
Gramberg geeft aan: “We moeten weer-
woord kunnen bieden aan onze gespreks-
partners, aan mensen van CVW of NCG of 
aan aannemers. We moeten nadenken over  
de koppelkansen die geboden worden, de 
mogelijkheden om verduurzaming en verbou-
wing te koppelen aan de versterking. Als je 
daar niet vooraf over nadenkt, overkomt je 
de hele versterkingsoperatie.”

Het resultaat ligt voor ons en mag er zijn. 
Het dorp is straks ‘gewapend’ met het Wit-
boek als praktische handleiding.
“We beseffen best dat we ons als DVO werk 
op de hals halen. Maar ook wij weten niet 
alles. Dus we zullen soms hulp van deskun-
digen moeten inroepen,” meent De Vries.

Rechtsongelijkheid

Ze laten een paar pagina’s zien waarop ci-
taten uit de beleidsstukken van de NCG zijn 
opgenomen. “Als je het Meerjarenplan van 
de NCG leest, begrijp je niet dat mensen 
uiteindelijk nog zelf moeten bijdragen aan 
verduurzaming en implementatie van kop-
pelkansen. Toch zijn daar dan weer beperkte 

subsidies voor beschikbaar.” 
En we zien dat die subsidies elk jaar minder 
worden: van 11k, via 7k naar volgend jaar 
’slechts’ € 4.000,-.
Naar het idee van DVO ontstaat er rechtson-
gelijkheid binnen de aanpak van de verster-
king. 

“Dat willen we kostte wat het kost voorko-
men: mensen mogen hier niet de dupe van 
worden. Hoe dan ook. We hebben er niet 
om gevraagd. Het wordt ons min of meer 
opgelegd. En het uitgangspunt moet zijn dat 
het mensen – naast hun eigen investeringen 
– geen geld mag kosten. We vinden zelfs 
dat mensen die onpartijdige begeleiding 
nodig hebben, die keuzevrijheid moeten 
hebben. Zonder kosten.”
Wat DVO betreft moet het maatwerk worden. 
Of je nu psychische, bouwkundige, archi-
tectonische of financiële hulp nodig hebt: 
de NCG wil verduurzamen, koppelkansen 
bieden. “Wil je die optimaal benutten, dan 
zul je daar de ruimte voor moeten krijgen 
en faciliteiten moeten bieden. Het mag niet 
blijven bij loze praatjes.”

Keuzevrijheid

Het handboek moet de mensen op weg 
helpen bij het maken van bewuste keuzes in 
het hele proces. Maar dat is niet het enige 
wat DVO doet. “Wij vinden dat mensen 
keuzevrijheid moeten hebben in het hele 
versterkingsproces. Verkoop en vertrekken? 
Of: Sloop en nieuwbouw met behoud van 
het budget dat voor versterking nodig is? 
Methode van versterking, verduurzaming en 

koppelkansen? Die keuzevrijheid lijkt ons 
namelijk heel logisch. Het zijn onze wonin-
gen, het is ons leven en we hebben hier niet 
om gevraagd. Dan moet daar toch ruimte 
voor zijn. Zeker als je alle mooie beloften 

leest,” meent De Vries heel stellig.
“Eind juli hebben we daarover vragen 
gesteld aan de NCG,” zegt Rob Gramberg. 
“Maar we hebben tot nu toe geen con-
creet antwoord gehad. In een brief aan mij 
persoonlijk wordt de hele rimram nog weer 
eens technocratisch-financieel uitgelegd. 
Dat schiet niet op.”

Beide heren geven aan dat wat hun betreft 
de hele operatie vanuit ministerie EZ, NCG, 
CVW, NAM veel meer een klus is die ge-
klaard moet worden, dan een operatie die je 
vanuit de bevolking moet opbouwen. 
“Dat leidt tot boosheid, frustraties. Dat 
werkt contraproductief. Je ziet dat hier 
gebeuren. Je ziet dat in Appingedam, In 
Loppersum, in Ten Post. En je merkt dat aan 
al die arbitragezaken en rechtszaken die 
worden gevoerd. NCG en CVW moeten toch 
ook beseffen dat zoiets voor hun mensen 
niet plezierig werken is?”

Versterkingscafé

DVO overweegt om in een open brief aan 
de NCG alle wensen nog eens op een rijtje 
te zetten. Net als hun Witboek: om van te 
leren. Om sterker te staan als je niet weet 
hoe je met de versterking aan moet. Het 
zou niet nodig moeten zijn. 
De volledige tekst van de brief is daarna 
van de site van de GBB te downloaden.
Bij de inwoners van Overschild ligt het 
Witboek binnenkort op de deurmat. Een 
presentatie volgt. Maar DVO zit niet stil: 
“Daarna willen we in het dorpshuis een 
‘versterkingscafé beginnen.’ 

Enquête GBB hypotheken (vervolg)

Presentatie resultaten enquête 
hypotheekproblemen uitgesteld
Op 8 juni is naar alle leden van de GBB een oproep verzonden voor een enquête over 
hypotheken. Er zijn maar liefst 738 ingevulde enquêtes retour ontvangen. Het uitwer-
ken van de ingevulde enquêtes blijkt meer tijd te kosten dan eerder was geraamd. 
Bovendien willen we graag de uitkomsten van de te houden interviews meenemen in de 
presentatie. Deze interviews starten eind september.

Daarom is besloten de aangekondigde presentatie niet in oktober 2017 te organiseren 
maar te verplaatsen naar februari 2018. Over de juiste datum volgt nog nader bericht.
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Bouwbedrijf de Boer is een jong en dynamisch 
bouwbedrijf, werkzaam in de provincie Groningen. 
Onze specialiteiten in het aardbevingsgebied zijn 
onder andere schade herstel, het versterken van 
bestaande woningen en het bouwen van nieuwe 
aardbevingsbestendige woningen en gebouwen. 

 
Tegenwoordig mogen de bewoners zelf 

kiezen welke aannemer wordt ingezet bij 
aardbevingsschade. 

Maak uw keuze bij het eerste contact bekend, wij 
kunnen u van af het begin zonder kosten ontzor-

gen en bijstaan in het vaak lastige traject.
Bouwbedrijf de Boer heeft heel veel ervaring 

én beschikt over alle benodigde certificaten. Zo 
hebben wij lichtgewicht schoorstenen ontwikkeld, 

gemaakt “door en voor de regio”. Onze schoor-
stenen hebben een authentieke uitstraling, indien 

mogelijk gemaakt van de stenen van de oude 
schoorsteen. Bouwbedrijf de Boer is één van de 
weinige bouwbedrijven in de regio die dit soort 

lichtgewicht schoorstenen produceert. Wij leveren 
ook aan andere bouwbedrijven, bijvoorbeeld aan 

uw huisaannemer.
 

In ons bedrijf staan
 # persoonlijk contact 

# duidelijke communicatie 
# nakomen van afspraken centraal. 

Met de keuze voor Bouwbedrijf de Boer
staat uw belang voorop! 

Neem voor gratis advies contact met ons op.

De beste keuze!
 Bij Bouwbedrijf de Boer staat de bewoner centraal

De Boer Schoorstenen

Gevestigd in Groningen & Kantens
050-5472100

info@bouwbedrijf-deboer.nl 
www.bouwbedrijf-deboer.nl

www.deboerschoorstenen.nl

      • Verwarming
     • Gas- en Waterleiding
    • Ventilatiesystemen
   • Sanitair en Riolering
  • Zink- en Koperwerk
 • Dakbedekking en EPDM
• Zonnepanelen

Hoofdweg 185 • 9628 CN Siddeburen
T 0598-432626 • F 0598-432731 • M 06-51063525 • info@zijlstrasiddeburen.nl

LAMINAAT
GRONINGEN

- Laminaat
- PVC vloeren
- Houten vloeren
- Raamdecoratie
- Vloeronderhoud

Wij kunnen u volledig ontzorgen, 
vraag naar de mogelijkheden in de showroom

showroom: Kieler Bocht 9F, Groningen (naast Staples)

www.laminaatgroningen.nl
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Onafhankelijk Raadsman in halfjaarsrapportage:

“Communicatie moet beter”
Leendert Klaassen constateert in zijn onlangs 
verschenen halfjaarsrapportage dat goede 
communicatie met inwoners nog steeds een 
heikel punt is in het gaswinningsdossier. “In 
de eerste helft van 2017 kwamen weer meer 
klachten binnen over communicatie. Voor een 
deel kan ik die problemen toeschrijven aan de 
schadeafhandeling door Centrum Veilig Wonen 
(CVW). Maar ik constateer ook dat de groei-
ende complexiteit van de problematiek een 
oorzaak is van veel klachten. Er zijn heel veel 
partijen betrokken bij de aanpak en het is niet 
vreemd dat inwoners er soms niets meer van 
begrijpen. Niet weten waar je aan toe bent, is 
funest voor het vertrouwen.” Bijna de helft van 
de klachten ging (deels) over de nog steeds te 
lange afhandelingsduur van een schademel-
ding. Er kwamen minder klachten binnen over 
de hoogte van het vastgestelde schadebedrag, 
maar er was juist meer onenigheid over de wij-
ze waarop schade zou moeten worden hersteld. 
De Raadsman ziet ook enkele verbeteringen. 
Via het programma ‘schone lei’ wordt een 
oplossing geboden voor een aanzienlijk aantal 
oudere schademeldingen. Maar liefst 60% van 
alle klachten ging (gedeeltelijk) over tekort-
schietende communicatie. Het betreft dan het 
uitblijven van berichten, het niet nakomen van 

afspraken en onduidelijke of onjuiste informa-
tievoorziening. 

Gordiaanse gasknoop

Klaassen wijst op een aantal ontwikkelingen die 
van invloed zijn op de problemen rond commu-
nicatie: “De werkdruk binnen CVW lijkt erg hoog 
te liggen, ook zijn er relatief veel personeelswis-
selingen. Maar de algehele complexiteit van het 
dossier is misschien nog wel een belangrijkere 
oorzaak. De grote mate van onzekerheid die 
als een deken over het gaswinningsdossier ligt, 
heeft een verlammende werking. Het lijkt haast 
alsof een gordiaanse gasknoop is ontstaan.” 

Impact

In zijn vorige rapportage waarschuwde de 
Raadsman al voor de impact van de verster-
kingsopgave op de inwoners van het gebied. 
Langdurige onzekerheid heeft namelijk een 
negatief effect op het welzijn van de mensen. 
Goede communicatie met betrokkenen is 
daarom van groot belang. Klaassen: “Het is 
daarnaast van vitaal belang dat in snel tempo 
beleid en concrete maatregelen worden ontwik-
keld, zodat preventie van en hulpverlening bij 
sociaal-maatschappelijke problematiek serieus 
kunnen worden opgepakt.”

Onafhankelijke Raadsman Leendert Klaassen:

“Overheid moet breed draagvlak protocol erkennen”
Kort na de klap van Huizinge verzocht 
de Tweede Kamer de regering een om-
budsfunctionaris aan te stellen voor de 
schadeafhandeling in het mijnbouwscha-
degebied. Bij besluit van de minister 
werd dat de Onafhankelijke Raadsman 
(OR), Leendert Klaassen. Het verzoek 
werd gedragen door de provincie, de 
gemeenten en de waterschappen. De 
Onafhankelijke Raadsman helpt bewo-
ners weer op weg als de voortgang van 
de schadeafhandeling stagneert of tot 
problemen leidt.

De raadsman werkt onafhankelijk van over-
heid en NCG en wordt zonder voorwaarden 
betaald door de NCG uit een subsidie van 
het ministerie van Economische Zaken. Hij 
adviseert de gedupeerden, de NAM, de NCG 
en het CVW. Hij rapporteert aan de minis-
ter van EZ en aan de Tweede Kamer. Ook 
adviseert hij aan de Kamercommissie voor 
Economische Zaken en bij hoorzittingen. 
Voor dit werk beschikt de OR over een klein 
bureau met enkele medewerkers in Lopper-
sum.

Klankbord voor gedupeerden

“Als in individuele gevallen procedures en 
schadeprocessen moeizaam verlopen en 
hulp van de Onafhankelijk Raadsman wordt 
ingeroepen, spring ik in en fungeer dan als 

een soort ‘klankbord’ voor de gedupeerden. 
Ook volgt ik het verloop van moeizame pro-
cessen en onderneem desgewenst actie om 
ze weer vlot te trekken. Waar nodig spreek 
ik de betrokken instanties aan op hun 
verantwoordelijkheid. Zo kan de Onafhan-
kelijke Raadsman kan een ‘smeermiddel’ 
zijn om de schadeafhandeling beter te laten 
verlopen.”
Daarnaast signaleert de OR wantoestanden 
en doet aanbevelingen aan de betrokken 
instanties. De noodzaak van openheid blijft 
hij onderstrepen. Af en toe pakt de OR 
een specifiek thema op om zich daarin te 
mengen, zoals de afhandeling van schades 
buiten de zogenaamde schadecontour.
Klaassen verklaart het dubbele beeld dat 
bestaat van de NAM vanuit de historie. “De 
NAM vergoedde eerdere, beperktere, geval-
len van schade – inderdaad – ruimhartig en 

meestal tot tevredenheid van de klagers. 
De omvang en de impact van de schade na 
‘Huizinge’ heeft men evenwel enorm onder-
schat, waardoor een adequate aanpak niet 
van de grond is gekomen.”

“Afhandeling van schade vergt 
veel van betrokkenen”

Veerkracht neemt af

We spreken over de noodzaak tot weerbaar-
heid van de bewoners en de mogelijkheden 
daartoe. “Ik zie dat de veerkracht van men-
sen afneemt. De psycho-sociale effecten 
van de aanpak van de mijnbouwschade door 
de NAM en EZ zijn te lang genegeerd,” zegt 
Klaassen.
“Idealiter zou de weerbaarheid van de 
bevolking moeten komen vanuit de ge-
meenschap. Maar afhandeling van schade 
en de versterking van woningen, worden 
steeds complexer en vergen ook veel van 
betrokkenen. Dat maakt het moeilijk om 
extra energie te genereren om die gemeen-
schapszin te inspireren. We vragen ons af 
waar dergelijke inspiratie dan wel vandaan 
zou moeten komen. Het  langdurig uitblijven 
van de erkenning van de belangen van de 
bevolking heeft onevenredig veel energie 
gevergd van de bewoners.”

Belangrijke stappen voorwaarts zouden 
volgens de OR moeten zijn: 
•  De overheid moet een andere positie kie-

zen door de immateriële schade ook te 
erkennen en medeverantwoordelijkheid 
te nemen voor de schadeafhandeling;

•  De houding van ‘de NAM regelt het 
wel’ moet worden verlaten;

•  Landelijke erkenning van de  
(psycho-sociale) impact van de  
mijnbouwschade is dringend nodig;

•  En, zoals genoemd door de Commis-
saris van de Koning in Groningen, het 
nieuwe kabinet moet dit opnemen in 
haar voorgenomen regeerakkoord en 
het daaruit voortvloeiende beleid. 

De rol van de raadsman blijft in de 
toekomst zoals nu. Hij is daarnaast op 
afstand betrokken bij de – moeizame – 
totstandkoming van het nieuwe schade-
protocol. Klaassen leverde zelfstandig 
inbreng voor een nieuw protocol, vanuit 
de ervaringen die hij in zijn functie op-
deed. Hij attendeert ons op de noodzaak 
om de verwachte werking van het nieuwe 
protocol op kwaliteit te checken. Het is 
volgens hem cruciaal dat de overheid de 
noodzaak voor een breed draagvlak voor 
een nieuw protocol erkent.

Documentaire “Geschenk uit de bodem” warm onthaald

Groningers als kikkers in een kuil
Een bus vol GBB’ers trok zondag 24 sep-
tember naar het Nederlands Filmfestival in 
Utrecht Daar vond de première plaats van 
de documentaire “Geschenk uit de bodem” 
van Paul Cohen en Martijn van Haalen. 

De documentaire geeft een beeld van het gas dat 
inderdaad als een geschenk uit de bodem des-
tijds in rap tempo over Nederland werd uitgerold 
en warmte en gemak in huishoudens bracht. Gas 
dat huishoudens verloste van de kolenkachel, 
kolengruis en het alom aanwezige roet op straat. 
Dit wordt geïllustreerd met prachtige tijdsbeelden 
van mensen die moeten of mogen kiezen voor 
gas, mensen die eigenlijk nog niet goed weten of 
ze daar goed aan doen maar die tegelijkertijd ook 
bang zijn de (welvaarts)boot te missen als ze niet 
meegaan in die lonkende nieuwe wereld van het 
schone gas. In de film blijven, op enkele treffende 
uitzonderingen na, regering en beleidsmakers na-
genoeg buiten beeld. Maar de filmers hebben een 
goed oog voor een deel van de gevolgen van de 
gaswinning. Een kort relaas van Egidius Rietveld 
(Giedi), één van de voormannen van de GBB, en 
wat sfeerbeelden, schetsen een beeld hoe Giedi 
de beving (van Huizinge?) ervoer. In de schudden-
de (voormalige) actiecaravan van de GBB wordt 
een beving gesimuleerd en Giedi vertelt dat het 
inderdaad ongeveer zo aanvoelde en zo secon-
denlang doorging. Je ziet ook het prachtige pand 
waar hij woonde. Het is zo ongeveer de enige 
keer in de film dat de schade (scheuren) in beeld 
komt. De rest van de film concentreert zich rond 
het (on)menselijke aspect van het schadeproces, 
ook met beelden van een confuus staflid van de 
NAM. Daarnaast concentreert het verhaal zich 
rond de afbraak van de 43 Jarino-woningen in 
Loppersum. De gekte wordt prachtig in beeld 
gebracht aan de hand van een CVW-training voor 

bouwvakkers. Na afloop van de cursus mogen de 
geslaagden voorzien van certificaat (met pasje) 
“voldoende invoelend en meelevend” aan de 
sloop beginnen. 

De bewonersbegeleiders, de taxateurs van tuin 
en inboedel, de blije badkamerspecialist en 
toenemend leed en frustraties van met name drie 
families, worden gevoelig belicht. 
Men probeert er het beste van te maken.  
Ondertussen vragen de bouwvakkers/slopers 
zich af waarom nu uitgerekend deze woningen 
plat moeten. 
Daarmee kom je aan het grote manco van de 
film. De documentairemakers beschrijven feitelijk 
met geen woord wat er nu eigenlijk aan de hand 
is en hoe dat komt. Wel valt af en toe het woord 
beving, maar waarom, waardoor…; ‘t blijft een 
groot vraagteken, komt niet aan de orde.
Een mooie metafoor voor de hele film vormt het 
beeld van kikkers die willen ontsnappen uit een 
juist gegraven kuil. Met een dreigende graaf-
machine vol impact op het leven van de twee 
'opgesloten' kikkers, wordt de analogie met wat 
bewoners moeten meemaken, verduidelijkt en 
versterkt. 
De film geeft weliswaar een verre van compleet 
beeld, maar dat kan voor buitenstaanders al 
schokkend genoeg zijn. Dat bleek al uit de reac-
ties uit de zaal tijdens de vertoning. 

De documentaire “Geschenk uit de Bodem”  

wordt op donderdag 4 december uitgezonden  

op TV, NPO2. 

Wie niet zo lang kan wachten: 8 november om 
19.30 vertoont Groninger Forum de documentai-
re. Aanmelden vooraf is raadzaam. Discussie na? 
Zie website Groninger Forum (groningerforum.nl)
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OOK VOOR AARDBEVINGSSCHADEHERSTEL

Bent u op zoek naar een betrouwbare stukadoor, voor nieuwbouw, 
verbouw of renovatie. Wilt u een stukadoor die kwaliteit oplevert conform 

uw wensen? Dan bent u bij Stukadoorsbedrijf JP Everts aan het juiste adres. 
Kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs is mijn motto!Bel of mail gerust voor 

een offerte aanvraag.

www.stukadoorjpeverts.nl 06-46291510

Kachelkoning.nl  |  Het Aanleg 3, Winsum  |  Tel. 0633730413
WWW.KACHELKONING.NL

Vervang uw gas cv-ketel nu door een pellet –cv-ketel! 
Spaar het milieu en verdien veel geld!

Hèt adres voor kachelpijp, houtkachels, pelletkachels,  
installatie & onderhoud. Nieuw: Chazelles, Franze design 

houtkachels. Rustic (zijlader) en Equinoxe

Poolsterweg 9
9641 MP Veendam

T: 0598 63 17 17
F: 0598 63 17 18

Bij uitstek dé verspreider 
voor zowel de landelijke retailer 

als de regionale ondernemer

Lokaal | Regionaal | Nationaal | Internationaal

santibri-axender.nl

10 riante & ideale
twee-onder-een-kap woningen
Inclusief geïsoleerde garage, vloerverwarming op de begane grond,
zonnepanelen, openslaande terrasdeuren & een compleet ingerichte
toilet en badkamer. Een fijn gevoel van thuiskomen.

www.natuurlijksappemeer.eu

vanaf € 205.500,- v.o.n.
Nogenkelewoningenbeschikbaar

Verkoop Ontwikkeling & realisatie

T: 0598 - 631 313 T: 050 - 549 7654 www.schuttebouw.nl

Drenth Zonnepanelen - Groot Hofstraat 2 - 9989 BC  Warffum
Telefoon: 0595-438667 -  Info@drenthzonnepanelen.nl  

www.drenthzonnepanelen.nl

Optimaal gebruik van zonne-energie
Wist u dat Nederland voldoende zon biedt om met een 
zonnepaneel elektriciteit te produceren? De jaarlijkse 
hoeveelheid zoninstraling in ons land bedraagt zelfs 50 
keer het totale landelijke energieverbruik. Zelfs als het 
bewolkt is levert een zonnepaneel al elektriciteit. Bij 
Drenth Zonnepanelen kunnen wij u daarover alles 
vertellen ... en leveren.

Waarom zonne-energie?
Zonne-energie is de meest veelbelovende duurzame 
energiebron. De prijzen van systemen dalen de laatste 
jaren bovendien sterk terwijl het rendement van nieuwe 
producten toeneemt. Hierdoor wordt het voor steeds 
meer mensen rendabel om ook over te gaan op 
zonne-energie. Naast een besparing op energiekosten 
levert u met zonne-energie ook een bijdrage aan het 
milieu.
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Arbiter wijst NAM  
terecht in zaak  
Termunterzijl
De Arbiter Bodembeweging heeft een bewo-
ner van de Scheppersbuurt in Termunterzijl 
op 6 van de 8 punten in het gelijk gesteld. 
Dat gebeurde op dezelfde dag dat de fami-
lie Zwarberg uit Termunterzijl in de recht-
bank Assen tegenover de NAM en de Staat 
zat. In de arbiterzaak bleek CVW/NAM niet 
te kunnen aantonen dat de schade een 
andere oorzaak had dan ‘beweging door 
gaswinning’ zoals de arbiter dat (gelukkig) 
noemt. CVW en NAM spreken consequent 
van schade door aardbevingen! Vlak voor 
de schouw die de arbiter doorgaans houdt 
in dergelijke gevallen, wilde het CVW nog 
snel even een destructieve inspectie hou-
den, zoals dat heet. Een onderzoek waarbij 
achter wanden en plafonds en onder 
vloeren en fundering gekeken wordt. De 
eigenaar vroeg zich in een brief aan CVW 
af, wat daarvan het nut zou zijn. CVW/NAM 
vroeg de arbiter die brief op te vatten als 
een weigering om mee te werken aan on-
derzoek. De arbiter trapte daar niet in: het 
onderzoek was te laat aangevraagd en het 
rapport had toch geen deel meer kunnen 
uitmaken van de arbitrage. In de verdedi-
ging voerde CVW/NAM ook hier weer aan 
dat een gemeten grondsnelheid van 1,6 m/
sec. bij de schadeveroorzakende beving, 
geen schade had kunnen berokkenen aan 
de woning (dat kan volgens de geleerden 
alleen bij een grondsnelheid boven 2 m/
sec.). Ook die val ging niet open: het gaat 
immers om grondversnelling, niet om 
snelheid. En een beving met een grond-
versnelling van 1,6 m/sec. kan elders 
wel een snelheid opleveren die hoger ligt, 
afhankelijk van de ondergrond. Bovendien 
zijn gebouwen en constructies zo verschil-
lend dat schade ook niet helemaal is uit te 
sluiten bij een grondsnelheid van 1,6 m/
sec. Ook in de zaak van Zwarberg haalde 
de advocaat van de NAM nog steeds die 
twee factoren door elkaar. Consequent en 
doelbewust sprak hij van grondsnelheid! 
Gelukkig weten arbiters wel beter.

NAM kan geen oorzaak geven voor schade aan woning

Spanning in zaak Zwarberg loopt op
“Omdat de pers er over schrijft, menen mensen scheuren te herkennen in hun 
woningen.” Je gelooft je oren niet als je ’t hoort, maar die insinuerende en welhaast 
beledigende woorden zijn echt afkomstig van een NAM-jurist. Hij deed ze tijdens 
een zogenaamde comparitie-zitting op 2 oktober. Een poging van de rechtbank om 
de strijdende partijen – zoals gevraagd na de vorige zitting – alsnog tot een schik-
king te laten komen. Echter: geen van beide partijen wist van wijken, om het zo 
maar eens uit te drukken. 

Na drie jaar gesteggel, schreeuwen Hiltje en 
Leny Zwarberg nog steeds om recht. Zij en hun 
advocaat mr. Blokzijl spanden hun zaak bij de 
rechtbank aan tegen de NAM en de Staat. Alle 
huizen op hun streekje hebben gaswinnings-
schade. Ook bij hen is die gehonoreerd. Maar 
voordat tot reparatie of vergoeding werd over-
gegaan, werd hun woning onveilig verklaard en 
werden zij overgebracht naar een huurwoning. 
De NAM betaalt keurig de huur totdat alle 
procedures achter de rug zijn. 

Hiltje Zwarberg en zijn vrouw Leny hebben 
sindsdien deskundige na deskundige langs 
zien komen en NAM/CVW heeft rapport na 
rapport ontvangen. De NAM spreekt de bevin-
dingen van de familie nog steeds tegen: meer 
dan 150 jaar bleef de woning nagenoeg on-
beroerd. Nu opeens is er sprake van zettings-
schade. En is het dat niet, dan komt een nieu-
we oorzaak uit de hoge hoed: slappe grond, te 
zware belasting, ongelijke fundering, slechte 

aanbouw, ligging langs het Termunterzijldiep 
en het ophangen van de was op zolder...

Zwaktebod

Alle oorzaken die de familie Zwarberg de afge-
lopen jaren al te horen heeft gekregen, werden 
in de rechtbank Assen op 2 oktober door de 
advocaten van Zwarberg, NAM en Staat nog 
eens herhaald. Met de opmerking waarmee dit 
artikel begon, deed de NAM kennelijk een laat-
ste zwaktebod en kwam de aap eindelijk uit 
de gasmouw. Men is er – ondanks alle mooie 
woorden – kennelijk niet op uit oorzaken van 
plotseling optredende schade te achterha-
len! Men is er op uit om aan te tonen dat de 
schade niet het gevolg kan zijn van AARDBE-
VINGEN. Het is ook letterlijk dezelfde tekst die 
te lezen valt in sommige brieven van het CVW 
aan gedupeerden die ‘dwars’ liggen. 

Blikseminslag

Het enige rapport dat schade door aardbevin-

gen zou aantonen, is van Witteveen&Bos. Dat 
meldt dat de kans op schade door aardbevin-
gen aan de woning van Zwarberg minder dan 
1% is. De rechter vroeg nog wat de waarde van 
zo’n getal is, aan de hand van een bliksemin-
slag in een boom in je achtertuin. “Die kans is 
minimaal. Maar als ik naar buiten kijk en ik zie 
na onweer een zwartgeblakerde boom, is die 
kans dan toegenomen?” De vraag werd niet 
begrepen. Het antwoord kwam niet. Er wordt 
door NAM ook geen andere oorzaak van de 
schade aangegeven! Eerdere schade is echter 
wel erkend, ook aan woningen in de buurt. 

NAM moet bewijs leveren

Dat gaswinning niet de oorzaak kan zijn 
van het verval van huize Zwarberg, heeft de 
NAM volgens Zwarberg en zijn advocaat niet 
aannemelijk kunnen maken. En daar draait het 
om: de NAM moet het bewijs leveren dat de 
oorzaak van de schade aan de woning van de 
Zwarbergs een andere is dan gaswinning. Dat 
eerdere schades aan buurwoningen wel zijn 
vergoed, wijt de advocaat aan voortschrijdend 
inzicht. “Met de kennis van nu, zouden ook 
die schades niet meer worden vergoed.” “Dat 
moeten dan haast wel goedkope schades zijn 
geweest,” is een vileine reactie. 

Het woord gaswinning komt ook nauwelijks over 
de lippen van de tegenpartijen van Zwarberg. 
En de advocaat van de NAM, mr. Van Trigt, 
maakt het helemaal bont als hij op een vraag 
van de rechter de aanleg van de Amsterdamse 
metro noemt als voorbeeld van oorzaak van 
verzakkingen en ontruiming van woningen. On-
geveer 40 belangstellenden in de zaal, schieten 
spontaan in de lach. Ongewild geeft de jurist 
daarmee toe dat ingrepen in onze bodem de 
oorzaak kunnen zijn van de vele verzakkingen 
die zich de laatste jaren opeens voordoen.

De drie rechters luisterden aandachtig, stel-
den uitstekende vragen en vellen de komende 
(meestal zes) weken alsnog hun (juridische) 
oordeel, nu de partijen niet bereid blijken tot 
een compromis te komen. De advocaat van 
Zwarberg heeft gevraagd de NAM te veroor-
delen tot alle kosten en bijkomende kosten. 
Ook is gevraagd de Staat te veroordelen voor 
het aandeel na 1 januari 2015, het moment 
waarop de regering volgens eerder uitspra-
ken van rechtbanken, had moeten ingrijpen. 
De staat is via Energiebeheer Nederland 
mede exploitant van het Groningenveld. Een 
publiek-private constructie die al eerder is 
gelaakt en waarachter de Staat zich heerlijk 
kan verschuilen om de NAM te laten opdraai-
en voor de sores. 

Stut-en-Steun
Stut-en-Steun is een onafhankelijk bewoners-
steunpunt voor iedereen die schadelijke gevol-
gen ondervindt van de mijnbouwactiviteiten in 
de provincie Groningen. 

Dat is een hele mond vol. Een stut in de zin van 
bijvoorbeeld het op orde maken van een dossier 
of het scheppen van overzicht in een langlopen-
de schadezaak; een steun voor de bewoner die 
bij ons terecht kan met zijn of haar verhaal en 
daarin verder op weg wordt geholpen. Stut-en-
Steun is er voor de individuele bewoner, zowel 
voor huurders als voor woningeigenaren.

Stut-en-Steun is opgericht door de Groninger Bo-
dem Beweging en het Groninger Gasberaad. Het 
team van Stut-en-Steun breidt op dit moment uit 
van 7 naar 9 medewerkers. Alle medewerkers 
brengen hun eigen expertise mee; bijvoorbeeld 
maatschappelijk werk, bouwkunde, een juridi-
sche achtergrond en ervaringsdeskundigheid.
 
Onafhankelijk en gratis

Het Ministerie van Economische Zaken heeft 
een subsidie beschikbaar gesteld voor het opzet-
ten en beheren van een bewonerssteunpunt. De 
subsidie wordt uitgekeerd door de Nationaal Co-
ordinator Groningen (NCG). Stut-en-Steun is onaf-
hankelijk en staat los van alle andere instanties, 
zoals bijvoorbeeld NAM, CVW en NCG. Stut-en-

Steun is geen partij. Stut-en-Steun staat achter 
de bewoner. De ondersteuning die Stut-en-Steun 
biedt, is dus onafhankelijk en bovendien gratis!

Waarmee kunt u bij ons terecht?

Voor alle mogelijke vragen die te maken hebben 
met aardbevingsproblematiek kunt u bij ons 
terecht. U kunt dan denken aan vragen over o.a.:
-  het schadeproces (momenteel krijgen we veel 
vragen over de ‘ins en outs’ rond de vouchers)

- het versterken van uw woning
- de waardevermeerderingsregeling 
- aan- of verkoop van een woning 

De eerste contacten die wij hebben beginnen 
vaak met een lang (telefoon)gesprek. Wij denken 
met u mee en luisteren zonder enig belang of 
oordeel. Verder kunnen we fysiek ter ondersteu-
ning aanwezig zijn bij bijvoorbeeld inspecties in 
het kader van de versterkingsoperatie of een 
schouw en zitting van de Arbiter Bodembewe-
ging. Dan zijn we een extra set oren en ogen die 
meeluisteren en -kijken.

Daarnaast kunnen we ondersteunen bij de 
voorbereiding van gesprekken. We kunnen ook 
uw dossier op orde brengen en daardoor zorgen 
dat u overzicht krijgt of houdt. Bewoners denken 
vaak alleen te staan met hun problemen. We 
merken dat er grote behoefte bestaat aan een 
luisterend oor, aan iemand die meedenkt of op 
andere manieren ondersteuning biedt. Want de 
impact is groot! We zien dat onze rol van belang 
is. 
Ter illustratie geven we graag enkele reacties van 
onze hulpvragers weer:
•  ‘Eindelijk spreek ik iemand die echt begrijpt 

waar het over gaat!’, of
•  ‘Ik vind dit allemaal niet te geloven en merk 

dat niemand, behalve Stut-en-Steun, in het 
hele circus nog echt onafhankelijk is’ 

•  ‘Op een gegeven moment loop je tegen een 
muur aan en heb je een duw in de goede 
richting nodig. Dat hebben ze gedaan. Zonder 
hen was ik geknakt, dus het is heel waardevol 
geweest’.

Hoe kunt u ons bereiken?

Stut-en-Steun is op werkdagen geopend van 
9.00 uur tot 17.00 uur. We zijn telefonisch be-
reikbaar op 050-2112044 en zijn gevestigd aan 
de Spoorbaan 1 te Appingedam. Op afspraak 
kunt u bij ons langskomen of, indien gewenst, 
komen we bij u langs. Uiteraard zijn we ook per 
email te bereiken via welkom@stutensteun.nl. 
Voor meer informatie kunt u terecht op onze 
website www.stutensteun.nl

http://www.stutensteun.nl
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Hoofdweg 154 Blijham Telefoon 0597 - 56 12 25 fax 56 12 83

Utiliteitsbouw
Restauratie
Particuliere bouw
Houtskeletbouw
Onderhoud
Renovatie
Verbouw

BouwbedrijfBouwbedrijf
W.H. Blokzijl

Voor al uw
bouwwerken

907055 Blokzijl.pdf   26-03-2009   14:17:08

Herstel aardbevingsschade

Dorfstrasse 18 - 26899 Rhede-Brual - info@holthaus.nl

KUNSTSTOFKOZIJNEN
Bel direct: 
06-46315622
Interessante mogelijkheden voor verenigingen 
van huiseigenaren!

WWW.HOLTHAUS.NL

Raamdesign

O
H
G

Jacob Veltman architect  Winsum
info@jacobveltmanarchitect.nl

aardbevingsbestendig   energieneutraal   nieuwbouw   verbouw

0595 44 50 60
www.jacobveltmanarchitect.nl

Lutjerijp 2, 9912 TD Leermens
Tel. 0596-623170 - Mob. 06-23826142

henk@bouwbedrijfhenkslagter.nl - www.bouwbedrijfhenkslagter.nl

ALBERT EINSTEINLAAN 9/9A

9615 TE KOLHAM (HOOGEZAND)

TELEFOON: 0598 - 35 22 72

INFO@CALDAVITA.NLWWW.CALDAVITA.NL

KACHELS EN  
HAARDEN- 

SPECIALIST IN 
HOOGEZAND
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Herstel van vertrouwen?

Het moet anders
“Het moet anders en het kan anders.” 
Dat is de keiharde conclusie van de 
juristen Georgina Kuipers en Michiel 
Tjepkema (Universiteit Leiden) in het 
Nederlands Juristenblad (NJB sep-
tember 2017/1576). NAM en Staat 
falen in Groningen. Hun aanpak van de 
problemen die door de gaswinning zijn 
ontstaan, draagt niet bij tot herstel van 
vertrouwen. 

Voorop staat bij hen dat de NAM uit het 
proces verdwijnt: die is niet langer bepaler 
maar alleen maar betaler. Nu worden gedu-
peerden veelal nog gedwongen tot dure en 
tijdrovende civiele procedures. De Rijksover-
heid moet de oplossing meer naar zich toe 
trekken en regels en procedures moeten 
op het bestuursrecht zijn gestoeld; niet op 
privaatrecht. Kortere lijnen en procedures 
en een minder kostbare rechtsgang zijn 
gemakkelijk te realiseren in een aanpak 
die eigenlijk vanaf het begin gekozen had 
moeten worden.

De gasbaten die belangrijk zijn voor de 
Staat, zijn volgens de juristen voldoende 
reden voor overheidsbemoeienis. Het 
bestuursrecht geeft een aantal algeme-
ne voordelen als laagdrempeligheid, lage 
proceskosten, ongelijkheidscompensatie en 
snellere doorlooptijden. Voor gedupeerden 
van de gaswinning komen hier nog andere 

(gewenste) voordelen bij. Zij krijgen dan één 
aanspreekpunt en de overheid zoekt voor 
hen uit op welke grondslag de schade het 
beste kan worden beoordeeld. 

Snel en duidelijk

Gedupeerden geven in onderzoek aan dat ze 
inspraak willen hebben in de schadeafhan-
deling en de uitspraken daarover. Daarvoor 
biedt het bestuursrecht eveneens mogelijk-
heden. De aanvrager kan dan eerst zelf re-
ageren op het advies dat wordt uitgebracht 
en dat de basis vormt voor de beslissing. 

Ook de ellenlange procedures van het pri-
vaatrecht, zijn in het bestuursrecht veel kor-
ter: er komt sneller een duidelijke uitspraak. 
Er zijn meer vlakken waarop een bestuurs-
rechtelijke regeling voordelen kan bieden, al 
is het alleen maar omdat teruggevallen kan 
worden op de Algemene Wet Bestuursrecht 
(Awb). In die wet zijn algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur en de klachtenrege-
ling verankerd. 

Nu loopt de klachtenregeling via de Onaf-
hankelijke Raadsman en daarvoor zijn geen 
vastliggende regelingen. Belangrijk is ook 
dat de Awb een wettelijke basis biedt voor 
het opvragen van privégegevens en hoe 
daarmee wordt omgegaan. In de huidige 
situatie moeten bewoners bij de Commissie 

Bijzonder Situaties diepgaande financiële en 
medische gegevens aanleveren, zonder dat 
daarvoor een wettelijke basis aanwezig is. 
Als laatste voordeel geldt dat de bestuurs-
rechter over ruime ervaring beschikt op 
terreinen als schadevergoeding en waarde-
vermindering.

Erkenning

Steeds vaker klinkt het geluid om ruimhar-
tiger met schadevergoeding om te gaan. 
De Nationale Ombudsman en de Kinderom-
budsman hebben zich al in die zin uitgela-
ten. De Tweede Kamer stelde onlangs in 
een motie vast dat ruimhartigheid en de 
persoonlijke situatie van mensen uitgangs-
punt moeten zijn voor de afwikkeling van 
schadeclaims. Het huidige schadeprotocol 
is geheel gebaseerd op een technisch- 
juridische benadering. De Staat zou daarbij 
in het nieuwe voorstel gebruik moeten ma-
ken van de kennis die de sociale psycholo-

gie biedt over vertrouwensherstel. Het gaat 
dan om zaken als ‘procedurele rechtvaardig-
heid’ en ‘erkenning’. Bij procedurele recht-
vaardigheid spelen de begrippen inspraak, 
uitleg, respect en onpartijdigheid een rol. 

Het gaat bovendien om coulance die ingezet 
wordt als aanvulling op vergoedingen die 
NAM momenteel betaalt op basis van aan-
sprakelijkheidsrecht. Alleen op die manier 
kan het geschonden vertrouwen ooit terug-
gewonnen worden. 

Zorg Verandert:

Dialoogbijeenkomsten over aardbevingsstress
Het programma Zorg Verandert gaat 
door met het aanbieden van dia-
loogavonden over aardbevingssstress. 
Zoals u in de vorige editie van de GBB-
krant kon lezen, heeft in Warffum een 
groep inwoners en patiënten van de 
huisartsenpraktijk de drempel genomen 
en zich aangemeld voor de dialoogbij-
eenkomsten van Zorg Verandert. 

Er zijn in totaal 4 bijeenkomsten geweest 
waar tot de laatste bijeenkomst toe bijna 
alle deelnemers bij aanwezig zijn geweest. 
Dit heeft er toe geleid dat er uit de groep 
een spontaan initiatief ontstond om na af-
loop van deze bijeenkomsten dit particulier 
voort te zetten bij een van de deelnemers 
thuis. Op basis van dit positieve resultaat 
gaat Zorg Verandert door met het aanbieden 
van dialoogbijeenkomsten in Groningen op 
meerdere locaties.

Zorg Verandert heeft hierbij 2 doelstellingen:

1. Mensen bijstaan in hun zoektocht naar 

persoonlijk passende oplossingen, in hun 

zorg over de aardbevingen.

Dat doen we als groep door mensen met 
elkaar in gesprek te brengen. We gaan er 
vanuit dat mensen kunnen leren en groeien 
door dat te versterken wat al werkt en 

dat naar boven te halen wat in wezen al 
aanwezig is in het eigen creatief vermogen 
van mensen. Door mensen met elkaar in 
gesprek te brengen, creëer je een situatie 
waarin je het oplossingsgerichte vermogen 
van de groep gebruikt als inspiratiebron 
waaruit je een passende oplossing voor je 
eigen situatie kunt halen.

2. Signaalfunctie

We brengen de vragen, knelpunten, behoef-

ten en wensen van deelnemers in kaart en 
gebruiken die in overleg met de deelnemers 
voor de verdere ondersteuning door andere 
organisaties zoals o.a. de huisarts, wijk-
teams en/of zorgverzekeraar en gemeente.

De dialoog (minimaal 3 bijeenkomsten  

per groep) 

We gebruiken de dialoog als middel om 
de deelnemers met elkaar in gesprek te 
brengen over de ervaringen rondom de 

aardbevingen en de gevolgen ervan. Tijdens 
een dialoogbijeenkomst verkennen en delen 
mensen elkaars perspectieven. Ze ontmoe-
ten elkaar, luisteren naar elkaar, denken met 
elkaar mee en inspireren elkaar. Bijvoor-
beeld over wat er nodig is om de gevoelens 
van stress over de aardbevingen te han-
teren. Of hoe je je netwerk onderhoudt en 
opbouwt. De dialoog wordt begeleid door 
twee ervaren gespreksbegeleiders en een 
huisarts. Zij hebben een ondersteunende 
rol, zodat alle deelnemers de ruimte krijgen 
het woord te voeren en naar elkaar luiste-
ren.

Aanmelden 

Wij proberen in meerdere gemeenten en 
dorpen mogelijk in samenwerking met 
huisartsen en de zorgverzekeraar Menzis 
groepen te starten met als dialoogthema 
“uw ervaringen met aardbevingsstress”.  
(minimum aantal deelnemers 10 – maxi-
mum 15 deelnemers per groep). 

Mocht u willen deelnemen aan een  
van de op te starten dialoog bijeenkom-
sten dan kunt u zich aanmelden  
door middel van een email aan  
bertvanschagen.zorgverandert@ziggo.nl. 
Vermeld daarbij: deelnemer aardbe-
vingsstress dialogen, almede uw naam, 
adres en mogelijk bereikbaar telefoon-
nummer.

mailto:bertvanschagen.zorgverandert@ziggo.nl
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• Voegenrenovatie • Impregneren

• Gevel- en dakreiniging • Graffi  ty verwijdering

• Vochtstralen • Herstel Aardbevingsschade

Bouw- en TimmerBedrijf
Nieuwbouw - Verbouw
Onderhoud - Renovatie

Dakwerkzaamheden

eigen TimmerfaBriek
Kozijnen - Ramen - Deuren
Interieurbouw
Nostalgisch timmerwerk - Jugendstil
Monumenten renovatie

Oude Adorperweg 7, 9738 TB Groningen
E-mail: brinkhuizen.bouw@telfort.nl
www.bouwbedrijfbrinkhuizen.nl

    Tel. 050 - 57 33 263
    Fax. 050 - 571 91 36
    GSM. 06 - 51 50 2992

Perfectie in
Ramen

Deuren

Overkappingen

Zonwering

Dakkapellen

Gevelbekleding

Windschermen

Deurluifels

MANFRED LOOHUIS
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Bovenstaand recept kwamen wij tegen in een juristenblad. Speciaal voor onze lezers hebben 

wij het recept vertaald uit vakjargon en wij hopen, dat u er van smult.

Spaghetti maffiosi
Men neme de grootst mogelijk beschikbare 
gasbel en mengt die op onnavolgbare wijze 
met een geheime overeenkomst. Begin 
direct met afromen (belangrijk!). Breng het 
geheel zo snel mogelijk naar boven met 
gratis gas (vergeet dit niet te declareren). 
Blijf afromen. Wanneer de zaak begint te 
pruttelen, smoren met de grootst mogelijke 
onzin en voeg onzinnige rapporten van vrien-
den toe voor de ranzige bijsmaak. Breng 
verder op smaak met hardnekkige ontken-
ning, halfbakken leugens en zoveel mogelijk 
juridische prut. Blijf afromen.

Wanneer de massa begint te bewegen, 
te scheuren en te koken, zoveel mogelijk 
CVW toevoegen. Dit geeft de noodzakelijke 
ondoorzichtigheid en warboel. Deksel op de 
verstevigde pan en zo lang mogelijk laten 
smoren, vergeet niet af te romen.

Staat de boel op overkoken, afblussen met 
een Nationaal Coördinator, het merk Alders 
garandeert onontwarbare, muurvast zittende 
resultaten. Denk aan het afromen.

Houd gedurende het koken alle deuren en 
ramen potdicht, afzuigkap op volle toeren, 
zodat de buren de stankoverlast hebben. 
Laat het resultaat proeven door zoveel 

mogelijk contra-experts, bouwkundigen, 
advocaten, een Onafhankelijk Raadsman, 
Ombudsman, Kinderombudsman, Arbiters 
Bodembeweging, artsen, psychologen, 
rechtsgeleerden en rechters. Pas wanneer 
allen zeggen: “Dit kan zo echt niet!” is het 
resultaat optimaal: Uw recept is een grote 
klapper!

Voeg nu voor de garnering wat gedupeerden 
toe. Dit kunnen verse uit het buitengebied 
zijn of murw geslagenen uit een kerngebied. 
Pas op, deze kunnen soms taai zijn. Heeft u 
echt alles afgeroomd? Pers, indien gewenst, 
nog een lokale dwarsligger uit en sprenkel 
deze over het geheel. IJskoud serveren, 
met de welbekende gebakken lucht uit de 
opslag. Als toetje sigaren uit eigen doos en 
Groninger koek, tot deze helemaal op is.

NamNamNam, wat lekker...

Presenteer uw vrienden na afloop een vette 
rekening, natuurlijk te declareren bij de 
belastingbetaler. Steek de BTW en de fooien 
in eigen zak. Vraag eventueel de PR-afdeling 
wat u moet doen aan die voldane grijns op 
uw gezicht. Afwassen en opruimen? Dat 
hoeft u natuurlijk niet te doen, u heeft al 
gekookt.

Juristen oordelen vernietigend 
over concept schadeprotocol
 
Het (te) lange proces om te komen tot 
een nieuw schadeprotocol vindt zijn oor-
zaak in de grote verschillen tussen het 
Rijk/NCG/NAM en anderzijds de GBB 
samen met Gasberaad en  
Regionale bestuurders.

Redelijke eisen van GBB en anderen  

worden genegeerd

GBB en Gasberaad hebben samen met de 
regionale bestuurders de pijlers vastgesteld 
met de daaraan verbonden uitwerking van 
het te vormen schadeprotocol. De NCG 
accepteerde pijlers en uitwerking, voordat 
de onderhandelingen startten, als uitgangs-
punten voor de concrete invulling van het 
protocol.

Nu het concept protocol voorligt, constateren 
GBB en Gasberaad een grote spanning met 
de voorheen vastgestelde uitgangspunten. 

De verschillen over de invulling van het con-
cept schadeprotocol zijn groot en fundamen-
teel. De juridische haken en ogen zijn in de 
visie van de GBB en anderen talrijk en daar-
om is er - door alle bij de onderhandelingen 
betrokken partijen - advies gevraagd aan het 
voormalig lid van de Hoge Raad Mr. Ham-
merstein. Er ligt nu een voorlopig advies van 
Hammerstein op tafel. Dit is in de visie van 
de GBB vernietigend voor de laatste versie 
van het concept schadeprotocol.
De conclusie van de GBB: de NCG en het 
Rijk dienen dit heldere advies daadwerke-
lijk ter harte te nemen. Moeilijk is dit op 
zichzelf niet maar - in de gesprekken met de 
NAM - waarschijnlijk wel lastig. Maar goed, 
de NAM was toch ‘uit’ het schade-afhande-
lingsproces?

Het volledige (concept-)rapport is te down-
loaden vanaf de GBB-site

Nu breekt mij de klomp!
In Opwierde-Zuid is de versterkingsoperatie begonnen. Een groot aantal woningeige-
naren en huurders kreeg te horen dat en op welke wijze hun woning versterkt dan wel 
gesloopt moet worden. Je wilt als woningeigenaar dan toch wel even weten wat de pre-
cieze bouwkundige overwegingen zijn. Met name na berichten in de media dat het Cen-
trum Veilig Wonen bij de versterkingsoperatie nogal wat steken laat vallen. Misschien 
wil je, voor dat je voor akkoord tekent voor de versterking, het versterkingsrapport nog 
eens aan een deskundige laten lezen. In ieder geval moet je die mogelijkheid hebben, 
het gaat immers om jouw eigendom. 
Wat blijkt nu: begin oktober, toen alle maatregelen al naar de woningeigenaren waren 
gecommuniceerd en hen was gevraagd om akkoord te gaan, had nog geen enkele wo-
ningeigenaar het versterkingsrapport ontvangen. Allen moesten het CVW maar op hun 
blauwe ogen geloven. Er werd geen enkele uitleg gegeven van de redenen waarom er 
zus en zo versterkt moest worden.
Ons als GBB bestuur brak de klomp. Daarom doen we een beroep op alle woningei-
genaren die te horen krijgen dat hun huis versterkt of gesloopt moet worden: weiger 
akkoord te gaan, voordat je het versterkingsrapport hebt ontvangen en je voldoende tijd 
hebt gehad, dit te (laten) bestuderen. Je hebt hier recht op.
Oh ja ..., eis ook dat het rapport in begrijpelijk Nederlands wordt opgeleverd. In het 
verleden is het voorgekomen dat je van een CVW rapport alleen een Engelstalige versie 
kon krijgen.

Het bestuur van de GBB
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7 dagen in de week geopend!

BAUHAUS is specialist op het gebied 

van bouwen, verbouwen, decoreren 

en tuinieren. Met een oppervlakte 

van ruim 20.000 m2 zijn we de ultie-

me keuze voor iedere doe-het-zelver 

en professional.

Extra hulp of zekerheid gewenst? 

Onze services zijn er om het je gemak-

kelijk te maken Heb je bijvoorbeeld  

een professionele machine nodig? 

Dan kun je die altijd de eerste 24 uur  

gratis meenemen. 

met diverse services en advies
Wij staan voor je klaar

Eenvoudig en stressvrij je huis op-

knappen, doe je met behulp van 

onze montageservice. Na je aan-

koop verzorgen wij de montage of 

installatie, voor een vaste, lage prijs, 

incl. 5 jaar BAUHAUS-garantie.

Daarnaast kun je bij ons ook terecht 

voor advies. Onze gespecialiseerde 

medewerkers hebben veel kennis en 

ervaring. Daarnaast bieden wij in onze 

folder en op onze website advies en 

tips over uiteenlopende onderwerpen. 

Bouwmaterialen drive-in
Je rijdt gewoon met je auto of bestelbus de bouw-

materialenhal in en laadt de producten in. Indien 

nodig helpen onze medewerkers je hier graag bij. 

Bij het uitrijden betaal je aan de kassa, zo ben je 

snel weer op weg naar je klusproject!

www.bauhaus-nl.com

Méér dan een bouwmarkt!

MONTAGESERVICE
Bij BAUHAUS maken we het je graag gemakkelijk. Heb je niet veel tijd of heb 
je weinig ervaring met het leggen van een laminaat- of PVC-vloer? Geen enkel 
probleem, onze montageservice staat voor je klaar!

Bijvoorbeeld: 
Laminaat leggen 

Montage 

vanaf: 10,-p/m2

Hier vind je de complete catalogus: www.bauhaus-nl.com/montageservice

MACHINE-UITLEENSERVICE
Veel machines heb je maar zelden nodig. Daarom kun je professionele ge-
reedschappen en machines bij BAUHAUS lenen. Dit is makkelijk en kost de 
eerste 24 uur niets. Daarna vragen we een kleine vergoeding. 

Bijvoorbeeld: 
Elektrische trilplaat 

Eerste dag:

Dagtarief: 10,-
gratis

Hier vind je de complete catalogus: www.bauhaus-nl.com/machineuitleenservice

Altijd 1e dag gratis!
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Hilda Groeneveld over het gaswinningsdossier:

“Mensen sluiten ogen en oren voor de werkelijkheid”
Hilda Groeneveld is wel genoemd ‘de 
moeder van de Groninger Bodem Bewe-
ging.’ Door de kennis die ze de afgelo-
pen tien jaar heeft verworven over de 
gevolgen van de gaswinning, mag ze in-
middels een autoriteit worden genoemd. 
Op 8 juli 2017 nam ze afscheid van al 
haar actieve bemoeienissen met het 
gas. Hoewel …… Je weet het bij haar 
maar nooit. Voor deze editie spraken we 
af in haar woning te Middelstum.
 
Hilda is een gedreven vrouw, met een groot 
gevoel voor rechtvaardigheid. Als iets niet 
deugt moet de onderste steen boven. Maar 
ze is er de vrouw niet naar om anderen te 
beschuldigen. Wat ze wel wil is mensen, 
bestuurders, bedrijven, confronteren met 
de gevolgen van hun beslissingen en hun 
daden. Wie haar kent, weet dat ze daarmee 
niet altijd vrienden maakt.
“Zo rond 2006 begon ik een beetje wak-
ker te worden,” vertelt ze. “Ik heb toen uit 
verschillende dorpen mensen gevraagd 
om ervaringen uit te wisselen met het doel 
een onderzoek te laten doen naar welke 
rapporten er waren geschreven over de 
gaswinning.” 
Uit de werkgroep die in 2007 ontstond is 
in 2009 de Vereniging Groninger Bodem 
Beweging voortgekomen. 
Vier jaar lang is Hilda min of meer het ge-
zicht van de GBB geweest. Na de beving van 
Huizinge kwam ‘de boel’ pas goed op gang. 
Roerige tijden braken aan, ook binnen de 
GBB. Die deden haar beslissen een eigen 
spoor te trekken. 

Kennisplatform OMEM

“In die periode daarna heb ik vele rapporten 
bestudeerd, onderzoeken in gang gezet en 
deskundigen en wetenschappers bijeen ge-
bracht. Mensen die allemaal één zaak voor 
ogen hebben: de waarheid moet boven tafel 
en we laten ons niet afschepen met verha-
len die niet deugen. Kosten nog moeite heb 
ik gespaard.”

Het kennisplatform OMEM, Onafhankelijk 
Meten Effecten Mijnbouw, was geboren. 
Betrokken mensen, die op een of andere 
manier het gevoel hadden dat zaken rond de 
gaswinning half werden afgewikkeld, bewust 
werden achtergehouden of anders werden 
voorgespiegeld dan de werkelijkheid was. 

“Vanaf het begin waren we ervan overtuigd: 
de situatie in Groningen is door een com-
binatie van vele factoren veel erger dan tot 
dan toe werd voorgespiegeld. Gaswinning, 
met als gevolgen (ongelijkmatige) bodem-
daling, een verstoorde waterhuishouding en 
bevingen, vormt een dodelijk mengsel voor 
onze provincie. Onze woningen, onze bedrij-
ven, onze monumenten en onze infrastruc-
tuur zijn er niet tegen bestand. En regering 
en NAM spiegelen zaken rooskleuriger voor 
dan ze zijn!”
Dat kun je dan wel vinden, maar je moet het 
wel kunnen bewijzen.
Constructeurs, geologen, bouwkundigen 
en Hilda zelf, hebben naar hun idee de 
onderste steen boven willen halen. En dat 
is grotendeels gelukt. Wie de rapporten en 
verslagen leest die OMEN heeft opgesteld, 

raakt diep onder de indruk van de kennis 
die onder Hilda’s bezielende leiding boven 
water is gehaald. Met name dankzij de 
goede contacten met Adriaan Houtenbos, 
Peter van der Gaag, Jan van Dunné en vele 
anderen. Veel stukken zijn te vinden op de 
website ‘www.ondergroningen.nl’.

Wat niet wordt gezegd en geschreven

“We hebben met z’n allen vooral geleerd om 
te kijken en te luisteren naar wat niet wordt 
gezegd en niet wordt geschreven,” vervolgt 
Hilda. “En telkens gingen de resultaten van 
onze onderzoeken de stoutste verwachtin-
gen te boven.”
Ze haalt enkele voorbeelden aan die inmid-
dels algemeen worden aanvaard: 
-  niet de schaal van Richter, maar de grond-
versnelling is bepalend voor de schade (en 
dan nog per plek verschillend); 

-  de waterhuishouding in de ondiepe onder-
grond is ernstig verstoord;

-  de bodemdaling wordt niet de vanaf het 
begin ‘beloofde’50 centimeter, maar gaat 
daar ver overheen; 

-  die bodemdaling gaat ook niet geleidelijk 
maar de komende jaren steeds sneller; 

-  de bevingen zullen in kracht toenemen en 
nog jaren na het stoppen van de gaswin-
ning aanhouden;

-  NAM vertelt niet alles, vertraagt en juridi-
seert;

-  Politici en bestuurders laten zich zand in 
de ogen strooien en zeggen in de opposi-
tie andere dingen dan wanneer ze in het 
kabinet komen.

“Pas als de bulldozers  
voor de deur staan, komen  
de Groningers in opstand”

Maar wat OMEM, en met name Hilda, in 
de loop der jaren ook heeft geleerd, is dat 
betrokkenen hun ogen en oren sluiten voor 
de werkelijkheid. “Pas als de bulldozers van 
de versterking voor de deur staan, pas als 
balken naar beneden komen, dan komen 
Groningers in opstand. Pas als er doden 
vallen, gaat de politiek anders piepen. Maar 
dan is het te laat.”
En Hilda weet ook als geen ander dat de 
waarheid als spiegel dikwijls door beslissers 
wordt afgedaan met verdachtmakingen aan 
het adres van de onheilsprofeten.

“Je kunt nog zo vaak het gelijk aan je kant 
hebben, als je ’t niet krijgt, verandert er 
niks.”
En in dit dossier moet je alles bevechten! 
Ook daarvan voorbeelden te over: TILT-me-
ters, schade door grondversnelling, wa-
terhuishouding en schade door bevingen, 
gestapelde mijnbouw, zwijgende en zwijgza-
me Groningers.

“Wat wordt niet gezegd? Wat wordt niet 
gemeten?” vraagt Hilda zich doorlopend af. 
Maar ook: “Wie zegt wat? En hoe betrouw-
baar zijn die uitspraken? Ik geloof lang-
zamerhand niets en niemand meer. Door 
schade en schande wijs geworden.” 
“Die houding heeft mij heel veel kennis 
opgeleverd en heel veel waardevolle contac-
ten. 
Maar die houding heeft me ook geleerd 
dat er veel wordt gedraaid en veel wordt 
gelogen. En dat politici overwegend laf zijn.” 
In onze democratie, voor zover die nog 
bestaat, ligt de macht zeker niet bij het volk. 
Ook niet bij politici. En zelfs bestuurders 
leven volgens haar in een illusie: “De macht 
ligt bij het grote geld.”
“Onderzoek is tijdrekken. Versterking en ju-
risten doen de rest: tijdrovende procedures. 
Allemaal omdat het gas onder Groningen de 
grond uit moet. Dat is de doelstelling. Koste 
wat het kost. En dan heb ik het nog niet 
eens over wat er volgens sommigen daarna 
weer in moet.”

Gelukkig heeft haar kritische en wantrou-
wende instelling niet geleid tot het veroor-
delen van mensen. Termen als ‘schuld’ en 
‘schuldig’ neemt ze nauwelijks in de mond. 
Bij Hilda tellen de systemen waarin wij 
verstrikt zijn geraakt. Want ze wil in gesprek 
blijven, op argumenten winnen.

bel ons gerust of kom langs voor een goed gesprek

geheel onafhankelijk — geheel gratis

Stut-en-Steun biedt professionele 
hulp in de processen rondom o.a. 
aardbevingsschade en versterken.
Ons steunpunt is door inwoners, 
voor inwoners opgezet.

U kunt bij Stut-en-Steun terecht met 
al uw vragen over het proces rondom 
schademelding, schadeafhandeling, 
het inspecteren en versterken van uw 
huis en de verschillende regelingen, 
van eenvoudige tot complexe vragen.

Als u vastloopt in het contact met 
NAM/CVW/NCG proberen we samen 
met u het proces weer in beweging 
te krijgen. We bieden een luisterend 
oor, denken mee en zijn altijd gericht 
op een volgende stap die bij u past.

050 2112044

09:00 tot 17:00

welkom@stutensteun.nl

www.stutensteun.nl

Spoorbaan 1
9901 DD 
Appingedam

Steunpunt
voor een ieder die

schadelijke gevolgen
 ondervindt ten gevolge

van de mijnbouw-
activiteiten in

Groningen
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Heeft u vragen over de regeling 
waardevermeerdering?
Het energieloket staat voor u klaar!

Dan kunt u gebruik maken van de Regeling 

Waardevermeerdering. U krijgt een vergoeding voor 

duurzame maatregelen zoals isolatie, zonnepanelen 

en HR++ glas. Dankzij deze regeling kunt u uw huis 

voordelig duurzaam verbeteren.

085 – 04 95 700
Bereikbaar op werkdagen tussen 
9:00 en 17:30  uur. 

Heeft uw huis erkende 
aardbevingsschade van meer 
dan €1.000? 

Isolatie Zonnepanelen HR++ glas

Nooit meer betalen voor uw energie?

11

2

3

4

5

6

Gratis en vrijblijvend inventariserend gespek

Wij maken voor u een bespaarplan

Maakt u de stap naar gratis energie? Wij gaan aan de slag!

Wij regelen de subsidies en BTW teruggave

Afhankelijk van uw wensen  
brengen wij alle zaken bij u aan

U hoeft niets te doen

 
Meer informatie?

 
Ga naar www.doemaarduurzaam.com 

en vraag de GRATIS energiescan aan 
voor uw bedrijf of woning!

Telefoonnummer: 088-8182858 
(bereikbaar van maandag van 8 tot 8, 
en zaterdag van 9 tot 5) 

info@doemaarduurzaam.com

BIJ ONS KUNT U BUDGETNEUTRAAL VERDUURZAMEN

VOLLEDIGE ONTZORGING

PROFESSIONALITEIT

EERLIJKHEID

OPENHEID

INNOVATIEF
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bewijs nu voor later
schadewacht

“Met Schadewacht
heb ik nu zélf 
juridisch bewijs
in handen
bij schade”
Leg nu uw woning vast 
met een juridische 
nulmeting en sta sterk
bij discussies over schade

De eerste 50 nulmetingen zijn GRATIS. Meer weten?

Download de Schadewacht App of kijk op
www.schadewacht.nl/gratisnulmeting
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Wij bekijken uw schade opnieuw, 
denken mee en zorgen voor een 

degelijke afhandeling.  

ProContrast B.V. - Bedumerweg 2A, 9959PG Onderdendam - 
050-7210871 - info@procontrast.nl - WWW.PROCONTRAST.NL

CONTRA-EXPERTISE CVW?  
WE HELPEN U GRAAG!

Geef uw oude woning
een nieuw uitstraling

..ook voor uw aardbevingschade:

Tel:     06-13158579
E-mail: danielbloemberg@hotmail.com

... ook via #Facebook!

Voegwerk, 
metselwerk, 
schoorsteen,

scheurherstel,
gevelrenovatie, 

vochtstraaltechniek, 
impregneren, dakcoating, stoomcleaner.

www.voegengevelreinigingbloemberg.nl

Kom binnen en 
laat je verrassen!

Damsterdiep l Groningen | www.smant.nl

nieuwe vloer | renovatie | onderhoud

volg ons op facebook.com/SmantGroningen

Damste rd iep  |  G ron ingen
www.smantv loe ren .n l  |  i n fo@smantv loe ren .n l

Tel. 050-8518384  |  Email info@ankerdakvensters.nl

www.ankerdakvensters.nl

Ankerdakvensters, de dakvenster specialist van het Noorden. 

Met meer dan 18 jaar ervaring in de branche kent het plaatsen van  
dakramen, met de daar regelmatig bijhorende dakconstructie- 

aanpassingen, voor ons geen geheimen meer.

"Wat ook telt is dat we intussen kijk hebben gekregen op wat daglicht  
doet met binnenruimtes en haar bewoners" aldus Wim Anker. 

Nu €50,-cashbackper dakraam*

*Bij aanschaf van minimaal 2 dakramen. Maximale korting €300,- per voucher
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Versterken in Appingedam: waar is de mens?

“Dit is een proefproject. Wij zijn geen proefkonijnen”

“Ze walsen over ons heen. Ze nemen 
ons als mens niet serieus. Ze vernielen 
onze spullen. En dan zetten ze ons ook 
nog eens weg als zeurpieten.” De oorde-
len van de Damsters zijn unaniem. Huur-
ders en eigenaren voelen zich behoorlijk 
tekort gedaan. Door NAM en CVW, maar 
ook door NCG en gemeente. En als afge-
leide daarvan worden zij soms boos op 
de bouwvakkers die in opdracht van een 
paar ‘grote jongens’ hun huizen komen 
versterken en verduurzamen. 

“Waarom buigen jullie niet gewoon mee? 
Dat doen andere mensen toch ook. Dan 
woon je straks met z´n allen in een prachti-
ge, versterkte en duurzame wijk die er weer 
jaren tegen kan.” De vraag stellen is ‘m ook 
al beantwoorden. “Bijna alles moet je be-
vechten, terwijl het normaal zou moeten zijn 
dat het geregeld wordt.” En net als bij de 
andere gesprekken die we voor deze krant 

voerden, komt ook hier weer dezelfde op-
merking: “We hebben er niet om gevraagd. 
En als we dat zeggen, is het antwoord 
steeds dat we eigenlijk blij moeten zijn met 
wat er allemaal voor ons wordt gedaan.”

Levens staan op de kop

Ga om de tafel zitten met een groep bewo-
ners van Opwierde-zuid, en het klachtenuur 
is begonnen. Niet met een stelletje zeur-
kousen, maar met mensen die tekort wordt 
gedaan. Hun levens staan op de kop. En er 
is niemand die luistert naar hun inbreng. Ze 
willen als mens serieus genomen worden, 
als volwaardig gesprekspartner worden 
behandeld. Meer niet.

“We willen als mens serieus 
worden genomen”

Maar daarvoor is het kennelijk te laat. Jaren 
geleden hebben minister, NAM en corpora-
ties al besloten dat de 400 woningen in Op-
wierde-zuid een prachtig proefproject zouden 
vormen om met de beloofde snelheid wonin-
gen in het gaswinningsgebied Groningen te 
versterken en te verduurzamen. “Daar kun 
je mee scoren,” moeten ze hebben gedacht.
In plaats van eerst met bewoners en 
eigenaren te werken aan plannen, zijn eerst 
plannen gemaakt. En die worden nu met 
grote snelheid uitgerold. De wijk staat vol 
met auto’s van aannemers en op spitsuur 
kunnen bewoners de wijk soms niet uit 
omdat die wordt geblokkeerd door vrachtwa-
gens vol bouwmaterialen. 

Kwaliteit is bagger

Edwin de Gries is er duidelijk in. Voor hem 
is er maar één uitgangspunt mogelijk: tijd, 
geld en kwaliteit. En voor Opwierde-zuid is 

zijn mening dat de NCG veel te snel wil, dat 
er geld wordt verspild en dat de kwaliteit 
bagger is. 

De oorzaak wordt aan de gesprekstafel dui-
delijk: er ontbreekt een factor in het rijtje: 
mens!
“Daar hadden ze mee moeten beginnen. 
En die hoort in het hele proces centraal te 
staan.”
De nadelige gevolgen van de huidige aanpak 
zijn niet te overzien: mensen worden razend, 
ze worden tegen elkaar uitgespeeld, ze 
draaien zelf op voor grote kosten, ze hebben 
geen aanspreekpunt waar ze met al hun 
vragen terecht kunnen en worden dus van 
het kastje naar de muur gestuurd, de vei-
ligheid in de wijk is dagelijks in het geding, 
er is in het hele traject geen plaats voor 
wensen van bewoners; huurdersvereniging 
en gemeente laten het volgens hen afweten, 
eigenaren zijn niet te organiseren, beloften 
van keuzevrijheid worden volslagen gene-
geerd, (niet-plaatselijke) aannemers maken 
er een verdienmodel van, en wie de kranten 
en RTV-Noord de afgelopen maanden heeft 
gevolgd, kan nog een heel rijtje menson-
waardige situaties toevoegen.
“Dat hoort erbij als je een proefproject 
bent?” 
“Nee. Dat hadden ze allemaal kunnen 
voorkomen als kwaliteit en veiligheid voorop 
staan en niet geld en snelheid!” is de reac-
tie. “Al is dit een proefproject, ik ben geen 
proefkonijn!”

En van alle gesprekken die de bewoners/ei-
genaren tot nu toe hebben gevoerd met de 
autoriteiten, zijn ze niet vrolijker geworden. 
Of het nu gaat om uitspraken van wethou-
der Usmany, de handtekening van directeur 
Gerke Brouwer van woongroep Marenland 
onder de SP-petitie of de zalvende opmer-
kingen van voorzitter Martin Franken van 
huurdervereniging De Maren: men voelt zich 

niet gehoord. Ook gesprekken met de NCG 
hebben niet bijgedragen aan een oplossing. 

Het blijft voor hen een chaos van uiteen-
lopende verantwoordelijkheden en dus 
van verschuilen achter elkaar, van door 
de bomen het bos niet meer zien, van het 
ontbreken van ‘de mens’ in het hele verster-
kingsverhaal. 

Kabels hangen uit de muren

Janny Jager keerde na enige maanden 
terug naar haar opgeknapte huis. “Ik 
wist niet wat ik zag. De kabels hingen 
uit de muren. De ene helft van het huis 
had geen stroom. Ik struikelde over het 
linoleum. Ik heb het hele huis schoon 
moeten maken en m’n wasdroger zat 
vol met bouwstof.” Nu, weken later, 
heeft ze nog steeds dagelijks 2 a 3 
bouwvakkers over de vloer. Stroom 
heeft ze inmiddels in het hele huis. 
Maar wel nadat kabels deels moeten 
worden omgeleid. Nadat ze ‘over’ was 
heeft Janny ook de tijdelijke woning nog 
helemaal zelf schoongemaakt. “Ben jij 
gek,” klinkt het aan de gesprekstafel. 
“Dat is toch niet jouw werk. Jouw huis 
had al schoon moeten worden opgele-
verd. En jouw tijdelijke woningen had-
den zij moeten schoonmaken. Jij hebt 
niet om deze sores gevraagd.”
Eenzelfde soort discussie ontspint zich 
rond inpakken en verhuizen: “Dat moet 
helemaal voor je geregeld worden.” 
Soms worden al je spullen in je eigen 
huis opgestapeld. Bij terugkomst vinden 
mensen huisraad beschadigd en onder 
het stof terug. De groep is er duidelijk 
over: “Het mag je niets kosten en je 
moet er geen sores van hebben.” 

Ergernis neemt verder toe

Kor Bos, eigenaar van een van de zogenaamde vliesgevelwoningen die een ‘boeken-
steun’ aan de uiteinden krijgen, is er klaar mee: “Vier pilotblokken hebben allemaal 
een briefje gehad. Nog niemand heeft een handtekening gezet onder dit aanbod voor 
zogenaamde verduurzaming.” En: “Ik kreeg vanavond twee papieren mee om te onder-
tekenen. Eén om akkoord te gaan met de vergunningaanvraag bij de gemeente. En één 
voor de uitvoering. Ik krijg een week om te tekenen. Terwijl ik niet eens kan overzien 
wat er allemaal gaat gebeuren.”

“Met de dag voelen mensen de ergernis toenemen,” voegt Gerten Sterenberg toe. 
“Er wordt volledig over hen heen gelopen, terwijl ze allemaal denken dat ze ’t zo goed 
doen. Maar wij? Waar zijn wij in het hele verhaal. De gezondheid gaat er onder lijden. 
En als ze zo doorgaan is er straks geen enkel draagvlak meer voor de hele operatie.” 
Klaas Ebels vult aan: “Er wordt door alle partijen alleen maar gedicteerd. Niet geluis-
terd. In die zin is dit een dicta-tuur. Dat wil je toch niet, in ons land.”
“Wat mij betreft hadden ze de sloopkogel mogen pakken en een hele nieuwe wijk mo-
gen bouwen. Dat was misschien nog goedkoper geweest ook.”

Stalen balk in douchecel

Je gelooft je ogen niet: Eltje Nienhuis 
trof bij terugkeer een stalen ‘verstevi-
gingsbalk’ aan in z’n douchecel. “Wordt 
die nog afgetimmerd,?” vroeg hij be-
leefd. “Daar heb ik geen opdracht voor,” 
was het antwoord van een bouwvakker 
die ook maar z’n werk doet. En wat de 
verduurzaming betreft, spant de aanpak 
helemaal de kroon: aannemerscombi-
natie Heijmans-Van Wijnen deed de be-
woners een ‘genereus aanbod’ om hen 
collectief van de € 7000,- premie af te 
helpen: tekenen bij het kruisje, maar 
wel voor ongevraagde producten! 
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Bomar Aardwarmte bv levert complete bodemenergiesystemen voor nieuwbouw, verbouw, 

renovatie en bestaande bouw. Wij voeren zelf grondboringen uit, plaatsen zelf de warmtepomp, 

leggen vloer/wand verwarming en/of  plaatsen ventilatorconvectoren. Wij zijn dealer van Ecoforest 

modulerende warmtepompen, wanneer het uitvoeren van grondboringen om welke reden dan ook 

niet mogelijk is kunnen wij een luchtunit plaatsen waarmee de buitenlucht als bron wordt gebruikt. 

Bovenstaande werkzaamheden bieden wij aan onder Rijks erkenning met de daarbij behorende 

verplichte certificaten. Ook kunt u bij ons terecht voor de aanschaf van een waterontharder, deze 

kunnen wij zeer scherp aanbieden

't Hôf 8, 9261 VT Eastermar  |  T.  06 237 426 91  |   info@bomaraardwarmte.nl

AARDBEVINGSSCHADE SPECIALIST !

www.klussenbedrij� immers.nl

Wij ontzorgen u van A tot Z

Van aanvraag tot reparatie

Maar hoe los je dat nu op ?
Tegemoetkoming bij het SNN?

Door de ruime ervaring van Klussenbedrijf Timmers bent u bij het juiste adres als het 
gaat om herstel van aardbevingsschade. Onze specialisten zijn u graag van dienst en 

zullen ervoor zorgen dat alle schade tot in de puntjes wordt herstelt. Wij leveren 
alleen de beste kwaliteit producten en geven u graag advies en ondersteuning!

Wij hielpen al vele gedupeerden!

B. V.

V  GM

C  hecklist
A  annemers

Aardbevingschade aan huis of bedrijfspand?

10 riante & ideale
twee-onder-een-kap woningen
Inclusief geïsoleerde garage, vloerverwarming op de begane grond,
zonnepanelen, openslaande terrasdeuren & een compleet ingerichte
toilet en badkamer. Een fijn gevoel van thuiskomen.

www.natuurlijksappemeer.eu

vanaf € 205.500,- v.o.n.
Nogenkelewoningenbeschikbaar

Verkoop Ontwikkeling

T: 0598 - 631 313 T: 050 - 549 7654

vastgoed
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Drs. Peter van der Gaag, onafhankelijk geoloog:

“Het gaat om een cocktail aan omstandigheden”
Ga een dag met Peter van der Gaag op 
stap en je komt dodelijk vermoeid maar 
behoorlijk wijzer thuis. Tenminste, als 
je zijn woordenstroom, gedachtegang 
en gebarentaal kunt bijhouden. Niet 
dat hij ingewikkelde zinnen maakt  of 
vreemde talen spreekt: klip en klaar 
legt hij in heldere volzinnen uit hoe de 
bovengrond op verschillende plaatsen in 
Groningen in elkaar zit en hoe die grond 
zich gedraagt onder invloed van bodem-
daling, veranderende waterhuishouding 
en aardbevingen. Daar kunnen velen wat 
van leren. Schade-experts incluis. 

Drs. Peter van der Gaag noemt zich ‘onafhan-
kelijk geoloog’, heeft een CV om van te likke-
baarden, heeft zijn kennis in de hele wereld 
opgedaan en toegepast en stelt die vanuit zijn 
bedrijf Holland Innovation Team graag ter be-
schikking aan Groningen. Tik zijn naam in bij 
een zoekmachine en je vindt op het internet 
heel wat links naar pagina’s vol waardevolle 
informatie. Vooral voor Groningers en dan 
bij sites als ‘Onder Groningen’ maar ook bij 
de NOS en RTV Noord. Lezingen/inleidingen 
over Groningen, bodemonderzoek, TILTmeters 
en alles wat met de Groninger situatie heeft, 
zijn meestal voor iedereen beschikbaar en te 
downloaden. Wat weinig Groningers weten, is 
dat er ook uit de internationale wetenschap-
pelijke wereld legio verzoeken komen voor 
hulp en stageplaatsen.

TILTmeters

Van der Gaag reist per trein. We halen ‘m 
op van het station in Zuidbroek voor een 
bezoek aan de Fenna Heerd in Noordbroek. 
Met Geuko en Aagtje ten Have bespreekt 
hij de situatie van hun boerderij. In de auto 
brandt hij al los met informatie over de 
ondergrond van de Korengarst, een streek 
langs de N33 waar zes grote boerderijen 
staan. De laatste jaren ontstaat om onver-
klaarbare redenen steeds meer schade aan 
de boerderijen. Omdat de familie Ten Have 
al vrij snel dagboeken is gaan bijhouden, is 
af te lezen dat schade vrijwel altijd tijdens 
of vlak na een beving is ontstaan. De boer-
derij van de familie Ten Have biedt onderdak 
aan de stichting Zorgboerderij Fenna Heerd. 
Aagtje somt de bevingen achter elkaar op: 
“Zelfs die van Huizinge hebben we hier 
gevoeld. Maar die bij Hellum, Siddeburen en 

Woudbloem nog beter. Het is soms of we ze 
hier nog beter voelen dan de mensen die er 
in de buurt wonen.” Geen wonder dat het 
echtpaar samen met de NAM (NAM betaalt) 
TILT-meters in de boerderij heeft laten 
aanbrengen. “Die registeren bijna alles,” 
weet Van der Gaag uit ervaring. “Zodra ik 
een pand en zijn omgeving en bewoners 
beter ken, kan ik er alles uit afleiden. Of het 
nu een beving is, een trekker, de hond of de 
heer des huizes die diep in de nacht thuis-
komt, ja, zelfs ongelijkmatige zetting kun je 
goed meten. TILT-meters geven een schat 
aan informatie. Zoveel, dat je heel goed 
ingevoerd moet zijn om alles te kunnen ana-
lyseren.” Zelfs met deze informatie blijven 
NAM en Arcadis beweren dat een groot deel 
van de schades aan de gebouwen van de 
familie Ten Have C-schades zouden zijn.

Eerlijk

Van der Gaag legt in woord en gebaar uit 
hoe hij de situatie in en rond de Fenna 
Heerd in kaart zou brengen. Hij baseert zijn 
aanpak op de globale kennis die hij al heeft 
over de ondiepe ondergrond in de wijde 
omgeving. Hij weet als geen ander wat zand, 
knikklei, veen, grondwaterfluctuaties, zout-
pijlers en diepe en ondiepe scheuren in de 
ondergrond met de bebouwing kunnen doen. 
“Maar ik ben ook eerlijk,” waarschuwt hij 
zijn toehoorders telkens weer: als er geen 
relatie is met gaswinning, krijgt u dat ook 
te horen. Tot in de rechtszaal toe. Als die 
relatie er wel is, lever ik de bewijzen ook.”

Oorzaken

Zijn grieven richting NAM en Witteveen&-
Bos zijn de afgelopen jaren in niet mis te 
verstane bewoordingen weergegeven. In 
diverse lezingen en interviews heeft Van 
der Gaag niet alleen zijn deskundigheid en 
kennis uitgedragen, maar ook aangegeven 
dat autoriteiten en ingenieursbureaus veel 
“hebben laten liggen.”
“Van de diepe ondergrond weet bijvoorbeeld 
NAM heel veel. Van de ondiepe ondergrond 
wisten ze nauwelijks iets. “Dat wordt nu 
trouwens beter.” Onderzoeksmethoden 
worden op basis van verkeerde vraagstel-
ling alleen maar gebruikt om schade door 
gaswinning uit te sluiten. Je moet ze juist 
gebruiken om naar de oorzaken te kijken. 
Want wie er een beetje verstand van heeft, 
weet dat de ondergrond in miljoenen jaren 
is ontstaan. Die ondergrond kent vele lagen 
die allemaal een andere samenstelling 

en eigenschappen hebben. Geologische 
processen zorgen voor bewegingen in 
de diepe- en ondiepe ondergrond. Daar 
bovenop komen in Groningen menselijke 
activiteiten, zoutwinning, gaswinning en 
wateronttrekking. Processen die zich dieper 
of minder diep in de grond manifesteren. 
Die ondergrond is op bijna elke plek in de 
provincie verschillend en reageert op elke 
plek anders, ook aan het maaiveld. Daarom 
pleit ik al jaren voor TILTmeters.”

Gebrek aan visie

Van der Gaag is vreselijk verbaasd over het 
gebrek aan visie waarmee vooral de beleids- 
makers met de samenhang van zaken in 
gaswinningsproblematiek zijn omgegaan. 
“Ondanks alle waarschuwingen van deskun-
digen is tot nu toe nooit gekeken naar wat 
gaswinning betekent voor de grondlagen 

tussen oppervlakte en 3 kilometer diepte. 
Nooit is tot nu toe in kaart gebracht wat 
de cocktail gaswinning, natuurlijke bodem-
daling, veranderende waterhuishouding en 
aardbevingen voor Groningen betekent. Het 
lijkt wel of men er blind voor was. Roe-
penden in de woestijn werden dikwijls als 
charlatans weggezet. Dat is te gemakkelijk!” 
Betrokkenen, met name vanuit de overheid, 
doen er volgens hem beter aan om een 
cursus geologie te volgen.

“Sommige ‘experts’ hebben nog 
nooit een Groninger boerderij 

van binnen gezien”

Van der Gaag is er de man niet naar om 
bij de pakken neer te zitten. Bij diverse 
processen en arbiterzaken is hij inmiddels 
getuige-deskundige. En, wat beter is, aan 
diverse tafels praat hij de laatste tijd ook 
mee. De uitnodigingen – ook van beslissers 
– stapelen zich gelukkig op. 
Ook voor de Fenna Heerd wordt gekeken 
naar alle omstandigheden die van invloed 
kunnen zijn op het schadeproces. Aagtje 
en Geuko ten Have laten zich niet zomaar 
afpoeieren met onzinverhalen van ‘zoge-
naamde experts’. “Er zijn mensen van 
Arcadis die er bij ons niet meer inkomen,” 
zeggen zij tezamen. “Sommigen hebben nog 
nooit een Groninger boerderij van binnen 
gezien. En van de ondergrond hebben ze al 
helemaal geen verstand.” Ze voelen zich bij 
Van der Gaag aan het goede adres. Hij wil 
de oorzaken van de schade achterhalen, als 
die in de bodem zit. Zelfs als de gaswinning 
daaraan niet heeft bijgedragen, vertrouwen 
ze op zijn deskundigheid. 

Romeinen wisten het al

‘Grondwaterpeil Groningen stijgt 
schrikbarend door aardbevingen’
Het grondwaterpeil in Groningen is ernstig verstoord door de aardbevingen van de laatste 
jaren. Dat zegt onafhankelijk geoloog Peter van der Gaag tegen RTV Noord. Van der Gaag 
vindt dat de Tweede Kamer zo snel mogelijk in actie moet komen. Hij pleit voor een “vol-
strekt onafhankelijk onderzoek” naar de grondwaterhuishouding in Groningen. Van der Gaag 
heeft veel bodemonderzoek in de regio gedaan, met name op verzoek van boeren die pro-
blemen hebben met hun mestkelder. Hij constateert dat veel schade waarschijnlijk wordt 
veroorzaak door veranderingen in het grondwaterpeil. “Na de zware aardbeving van drie jaar 
geleden bij Huizinge steeg het grondwaterpeil. Het water borrelt op sommige plaatsen op 1 
meter diepte al omhoog. Uit onze analyses blijkt ook nog eens dat het zoutachtig water is.”
Van der Gaag is ervan overtuigd dat daar een belangrijke oorzaak van de schade ligt. “Het 
is klip en klaar dat er bij de mestkelders een verband is met de veranderingen van het 
grondwaterpeil. Dat kan ook gelden voor andere schade, zoals aan boerderijen.” De geo-
loog wil daarom snel een onafhankelijk onderzoek en is verbaasd dat er nog niet eerder is 
gekeken naar de invloed van aardbevingen op de grondwaterstand. “De Romeinen wisten al 
dat het grondwaterpeil drastisch kan stijgen na een aardbeving. En dat het grondwaterpeil 
dan maandenlang hoger kan blijven. Dat weten ze overal in de wereld, maar toch is er in 
Groningen nooit naar gekeken.”
(bron: RTV Noord)

Peter van der Gaag: “Autoriteiten en ingenieursbureaus 

hebben veel ‘laten liggen’”

Met Geuko en Aagtje ten Have bespreekt Peter van der Gaag de situatie van hun boerderij
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Voor alle vragen over uw rechten bij  

aardbevingsschade:  

 

Aardbevingsadvies al vanaf € 275 
Voor meer informatie zie onze tarieven op www.benkadvocaten.nl 

 

 

Mr. Corina Bouwman  
tel:  050 - 544 53 84 

@:  bouwman@benkadvocaten.nl 

 

 

Beter isolerend effect
TONZON Vloerisolatie heeft een beter isolerend 
effect dan andere isolatie materialen omdat het 
als enige de warmteuitstraling naar de kruip-
ruimte vrijwel volledig elimineert. Daardoor 
wordt de begane grondvloer warmer en is 
de energiebesparing veel hoger. TONZON 
maakt gebruik van het Thermoskussen, een 
revolu tionair isolatiemateriaal dat in 1980 in 
Nederland is ontwikkeld. Het is het eerste 
volledig opvouwbare isolatie materiaal en 
isoleert als een thermosfl es. De onderkant van 
een vloer straalt veel warmte naar de kruip-
ruimtebodem en fundering, ook wanneer de 
vloer is geïsoleerd met wol, purschuim of EPS 
(polystyreen). Deze materialen blijven warmte 
uitstralen en zorgen zo voor een permanent 
warmtelek. Omdat TONZON opvouwbaar is, 
kan het makkelijk en zonder overlast onder de 
vloer worden gebracht en aangebracht.

Dubbele aanpak stopt vocht
Een stevige Bodemfolie op de bodem van de 
kruipruimte stopt de verdam ping van vocht 
waardoor geen vocht uit de bodem kan door-
dringen in de woning. De warme vloer en lagere 
lucht vochtigheid geven schimmels en huisstof-
mijten nauwelijks nog kans en de muffe geur uit 
de kruipruimte verdwijnt voorgoed. Het resultaat 
van de gecombineerde aanpak met Thermos-
kussens en Bodemfolie is een comfortabele, 
energiezuinige en gezonde woning. 

Hieronder een doorsnee van een kruipruimte 
met TONZON Thermos kussen en Bodemfolie. 

Het is nu tijd voor TONZON Vloerisolatie! 
Neem snel actie, zodat u er in de winter warm 
en comfortabel bij zit! 

Meer informatie of een vrijblijvende offerte? 
Kijk snel op tonzon.nl

TONZON Thermoskussens

TONZON Bodemfolie

TONZON 
VLOERISOLATIE 

DÉ OPLOSSING TEGEN 
VOCHT PROBLEMEN EN EEN 

KOUDE VLOER

TONZON BV 

Postbus 1375 
7500 BJ Enschede

info@tonzon.nl
www.tonzon.nl

0900 - 28 66 966 (0,10 p/min)

KvK 06044102

Voor TONZON
Koud en klam

Na TONZON
Warm en droog

BIJ VLOERVERWARMING 
EXTRA HOGE BESPARING

Bouw- en aannemersbedrijf Fledderman B.V.

Hoofdweg 90
9628 CR Siddeburen
www.fledderman.nl

T. 0598 432 444
F. 0598 432 774
E. info@fledderman.nl
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Nationale Ombudsman

Aanbevelingen* aan een nieuw kabinet
* Deze aanbevelingen zijn van april 2017. Wat vinden we er van terug in het regeerakkoord? (red.)

1. Verantwoordelijkheid bij de Rijksoverheid
Geef concreet invulling aan de zorgplicht van de rijksoverheid voor de inwoners van Gronin-
gen, die geconfronteerd worden met de lasten van de gaswinning en aardbevingsproble-
matiek. Neem actief de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de gaswinning en pak 
de rol aanspreekpunt te zijn voor Groningers op. En neem de schadevergoedingen en het 
schadeherstel zelf ter hand.

2. Veiligheid inwoners voorop
Stel de veiligheid van de inwoners voorop. Zet in op en vaart achter versterking van huizen 
en ga na op welke manier de gaswinning substantieel kan worden verminderd. Alleen op 
die manier laat de overheid zien de zorgen van bewoners van Groningen over hun veilig-
heid serieus te nemen en de veiligheid van inwoners bij komende aardbevingen zoveel 
mogelijk te garanderen.

3. Ruimhartige schadevergoeding en herstel
Maak een gemakkelijke, coulante en onafhankelijke procedure om schade van inwoners te 
vergoeden of herstellen. Daarbij is het van belang dat er één procedure is om te voorko-
men dat inwoners de weg kwijt raken of van het kastje naar de muur worden gestuurd. 
Beoordeel de schadegevallen vanuit een menselijk en ruimhartig uitgangspunt, heb aan-
dacht voor het gegeven dat een huis voor de bewoner meer waarde heeft dan alleen het 
financiële aspect en ga uit van vertrouwen in de betrokkene.

4. Transparantie
Wees transparant over de risico’s en de gemaakte keuzes om de schijn van willekeur te 
voorkomen. Verstrek duidelijke informatie over procedures, activiteiten, verbanden tussen 
diverse betrokken instanties en overlegvormen. Maak vooraf duidelijk op welke manier 
burgers eventueel in bezwaar of beroep kunnen gaan tegen een besluit of op welke wijze 
zij een klacht in kunnen dienen.

5. Maatwerk
Verbeter de mogelijkheden voor inspraak en participatie sterk. Inwoners dienen in belang-
rijke mate inspraak te hebben bij de keuzes die rond de versterking of het herstel van hun 
woning gemaakt worden. Breng de zorgplicht in praktijk en bied inwoners die hun woning 
niet kunnen verkopen wegens de verstoorde woningmarkt de helpende hand.

Nationale Ombudsman is duidelijk: 

De overheid is er voor ons
“De Nationale Ombudsman maakt 
gehakt van werkwijze Alders,” schreef 
Goos de Boer in zijn bijdrage aan de site 
van RTV-Noord. De ombudsman heeft 
een familie uit Loppersum volledig gelijk 
gegeven in de twee klachten die zij 
indiende tegen de NCG en het ministerie 
van Economische Zaken. 

Hij beveelt het ministerie en de NCG aan 
om helderheid te verschaffen over de rol, 
positie en verantwoordelijkheid van de 
NCG en hierover duidelijk te communice-
ren richting de burgers van Groningen. De 
ombudsman stelde naar aanleiding van de 
klacht een uitgebreid onderzoek in en komt 
met een in wezen vernietigend rapport over 
de handelwijze van de NCG met betrekking 
tot ‘Het Koopinstrument.’ De familie kreeg 
voor de klachten over de opkoopregeling 
aanvankelijk geen gehoor bij de instanties, 
omdat de klachten naar het idee van de 
ambtenaren meer als vragen over het beleid 
moesten worden gezien. 

De Lopsters vonden dat zij ten onrechte 
niet mochten meedoen aan de regeling. Zij 
voldeden naar hun idee alleszins aan de cri-
teria. Pas later werd als criterium aangege-
ven dat zij “niet acuut genoeg” waren om te 
mogen meedoen. Een criterium dat niet in 
de lijst was opgenomen. Zij beklaagden zich 
verder over het feit dat in het hele voortra-
ject zowel de minister als de NCG hebben 
gesproken van “hun” of “mijn” regeling en 
daarmee de indruk wekten dat het een over-
heidsregeling zou zijn. Ook de procedure 
en de afwikkeling zijn geheel onder verant-
woordelijkheid van de minister door de NCG 
uitgevoerd. Daarom had naar hun idee de 
normale procedure van bezwaar en beroep 
tegen de regeling moeten open staan. 

De Ombudsman is helder: “De NCG heeft 
onvoldoende duidelijkheid verstrekt over 
het proces, haar rol en de juridische status 
van de afwijzingsbrief die is verstuurd naar 
de familie Van Noord (door Ombudsman 
gekozen naam voor de Lopster familie) over 
deelname aan de pilot Koopregeling. Er is 
in strijd gehandeld met het vereiste van 
transparantie.” 
Kritiek heeft de Ombudsman ook op de re-
geling zelf. Het is niet duidelijk of die onder 
het publiek- of privaatrecht moet worden 
gerekend. Pas na meerdere briefwisselin-
gen wordt (drie maanden na de sluiting van 
de pilot) in één zinnetje aangegeven dat 
mensen zich altijd nog tot de civiele rechter 
kunnen wenden. 
Uit het rapport van de Ombudsman blijkt dat 
de familie Van Noord door al die onduidelij-
ke constructies en warrige communicatie is 
afgescheept met nietszeggende antwoorden 
op vragen over hun afwijzing voor deelname 
aan het koopinstrument. 

“Het ministerie en de NCG hadden de 
klachten van de familie Van Noord conform 
de reguliere klachtenprocedure van hoofd-
stuk 9 Awb moeten behandelen (en niet als 
burgerbrief). De onderzochte gedraging is 
niet behoorlijk omdat in strijd is gehandeld 
met het vereiste van fair play,” concludeert 
de Nationale Ombudsman in zijn rapport. 
Hij verklaarde beide klachten van de familie 
Van Noord daarom gegrond.

Aanbevelingen

Overigens is de familie Van Noord niet de 
enige die een dergelijke brief van de NCG 
kreeg. Aan de pilot opkoopregeling, het 
Koopinstrument, zoals de NCG dat noemt, 
namen 179 inschrijvers deel, waarvan een 
beperkt aantal mocht deelnemen aan de 
regeling. Ook daarop uit de Ombudsman 
kritiek: de criteria zijn naar zijn idee niet 
helder genoeg geweest, althans onduidelijk 
gecommuniceerd. Het lijkt er zelfs op dat ze 
tussentijds zijn aangepast. Dat Alders voor 
het Koopinstrument zijn toevlucht zocht tot 
een loting, noemt de Nationale Ombudsman 
“een overheid onwaardig.” 

Voor de Nationale Ombudsman staat deze 
klacht over de gevolgen van de gaswinning 
en de NCG niet op zichzelf. Het is een con-
crete illustratie van waar een burger in zijn 
contact met overheid en de NCG tegen aan-
loopt. Hij heeft in april 2017 samen met de 
Kinderombudsman, in een oproep aan het 
nieuwe kabinet zijn zorgen kenbaar gemaakt 
over het gebrek aan vertrouwen dat burgers 
in Groningen hebben in de (rijks-)overheid.

De Nationale Ombudsman blijft de situatie 
in Groningen volgen als het gaat om de ge-
volgen van de gaswinning. Hij zal het belang 
blijven benadrukken van een overheid die 
er is voor de burgers en niet andersom! De 
Ombudsman belooft zich over drie maanden 
weer over de situatie in Groningen te buigen.

    Strijd mee met de stichting 
‘Recht voor Groningen’!
Deze stichting, opgericht door de Groninger Bodem Beweging, 
wil juridisch de rechten en belangen van de burgers m.b.t. de 
gevolgen van de gaswinning in Groningen behartigen. 
Het juridische gevecht voor de bewoners van het gaswinnings-
gebied moet eindelijk gevoerd kunnen worden!

Slechts weinig mensen kunnen zelf een rechtszaak bekostigen. 
Daarvan wordt handig gebruik (misbruik?) gemaakt door de NAM en 
overheid. Maar gezamenlijk kunnen we ons juridisch wel verzetten. 
Een voorbeeld daarvan is de strafaangifte van schadelijders contra 
de NAM door advocaat mr. Spong. Uiteindelijk zullen we hiervoor 
wel naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moeten. 
Daarvoor is jouw hulp (geld) ook nodig.

Steun de stichting ‘Recht voor Groningen’  en hang deze poster voor een raam of andere plek, zodat deze pagina voor iedereen zichtbaar is.

S T I C H T I N G

Doe mee om het juridische gevecht contra de Shell/NAM, CVW 
en/of overheid/EZ mogelijk te maken. Veel (kleine) giften maken 
immers juridisch veel mogelijk. Dit alles onder het motto: 
allen voor recht, recht voor allen! 

Stort je gift op: NL 32 RABO 0309 0818 31 
t.n.v. Recht voor Groningen.

Stichting Recht voor Groningen heeft de ANBI-status verworven.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-
status wordt toegekend door de Belastingdienst. De ANBI-status 
betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn bij de aangifte

inkomstenbelasting (voor parti-
 culieren) en bij de aangifte 

vennootschapsbelasting
(voor bedrijven).
Samen staan we sterk!!!
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Bouwkundig advies in de breedste zin van het woord!

Bouwkundig adviesbureau Lagerman

TOEZICHT BEVINGSSCHADE ADVISEREN

 Directievoering
 Toezicht
 Opleveren
 Bouwkundigadvies
 • Nieuwbouw
 • Verbouw
 • Renovatie
 • Onderhoud
 Bouwkundig rapport
 • Aankoop
 • Verkoop
 • Schade

 Aanverwante diensten
 • Bestek/Werkomschrijving
 • Tekenwerk
 • Contstructie berekening
 •  Aanvragen/beoordelen 

offertes

Conflict bevingsschade
CONTRA-EXPERTISE

Wij regelen het voor u

Unikenstraat 66, 9501XG Stadskanaal
Telefoon: 0599-788197, 06-13323281
E-mail: info@lagermanbouwadvies.nl

Internet: www.lagermanbouwadvies.nl

AARDBEVINGS- 
SCHADE?

VERHUISBEDRIJF

OMA
24 UURSERVICE, MAANDAG T/M ZATERDAG

INPAKKEN EN UITPAKKEN
VERWARMDE OPSLAG

TEL.: 0596-630420
INFO@VERHUISBEDRIJFOMA.NL
WWW.VERHUISBEDRIJFOMA.NL

LAAT HET MEENEMEN IN UW SCHADERAPPORT,
NORMAAL WORDT DIT VERGOEDT!
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Gedenk Huizinge!
Honderden aanwezig bij de Plaats Melkema 

Op 16 augustus 2017 hebben meer dan 300 Groningers de grote klap van 3,6  
op de schaal van Richter herdacht. Dat deden ze met koffers en verhuisdozen, die het 
gevoel van ontheemding symboliseerden. Met een koffertocht – vanuit twee locaties – en 
het luiden van de kerkklokken werd stilgestaan bij de beving van Huizinge, en de gevolgen. 
Bij de Plaats Melkema sprak Willem Meiborg over het postume gelijk van zijn grootvader Ir. 
Willem Meiborg. Daarna werd het gedicht ‘Erken’ van dichter des Vaderlands Anne Vegter 
voorgelezen door Jacobine Gelderloos, namens het platform Kerk en Aardbeving. Trompet-
tist Alexander Zuidhof speelde op indrukwekkende wijze Amazing Grace. Ter afsluiting werd 
een ‘litanie’ (gebed) meegelezen met als vaste regel “en toch pompen ze door” (zie hierbo-
ven). Na afloop werd spontaan het Grunnens Laid ingezet. Alle drie coupletten.

Litanie “5 jaar na 3 komma 6” 
In opdracht van de overheid haalt de NAM gas uit 
de bodem in Groningen. Dit heeft bodemdaling en 
aardbevingen tot gevolg. 
EN TOCH POMPEN ZE DOOR … 
De bevingen en de bodemdaling hebben geleid 
tot enorme zichtbare en onzichtbare schade aan 
woningen en andere gebouwen. 
EN TOCH POMPEN ZE DOOR … 
Vijf jaar geleden vond hier de zwaarste beving tot 
nu toe plaats, de 3 komma 6. Toen werd duidelijk 
dat er een enorm probleem ligt. 
EN TOCH POMPEN ZE DOOR … 

Aardbevingen met een kracht van 5 op de schaal van Richter zijn niet uit te sluiten. 
Er wordt rekening gehouden met 200 doden bij zo’n gebeurtenis. 
EN TOCH POMPEN ZE DOOR … 
In de gemeente Loppersum werd de situatie zo bedreigend dat de gaswinning daar 
is teruggedraaid. Hierdoor werd het rustiger in de bodem. Het dichtdraaien van de 
kraan lijkt dus te werken. 
EN TOCH POMPEN ZE DOOR … 
De overheid was niet in staat helder en samenhangend beleid in dit probleem te 
implementeren, of een rechtvaardig en ruimhartig schadeprotocol op te stellen. 
EN TOCH POMPEN ZE DOOR … 
De overheid is zelfs niet in staat helder en fatsoenlijk te communiceren met de 
bewoners van het aardbevingsgebied. 
EN TOCH POMPEN ZE DOOR … 
Er zijn miljoenen verspild aan procedures, ingenieursbureaus en inderhaast opge-
trokken instanties. Intussen moeten talrijke gedupeerden knokken voor hun schade-
vergoedingen. 
EN TOCH POMPEN ZE DOOR … 
Beleid wordt uitgevoerd door organisaties met winstoogmerk, zoals het CVW, en 
door incapabele clubs zoals Witteveen en Bos. Er wordt gewerkt met een willekeurig 
verzonnen contourgebied, terwijl daarbuiten ook duizenden gedupeerden wonen. 
EN TOCH POMPEN ZE DOOR … 
Na jaren van ontkennen en bagatelliseren is de NAM gedwongen aansprakelijkheid 
te erkennen. Na jaren negeren en verdraaien van feiten is premier Rutte komen 
vertellen dat hij het “verschrikkelijk” vindt wat er hier gebeurt. 
EN TOCH POMPEN ZE DOOR … 
Rechters hebben tegen de NAM en tegen de staat gevonnist over de hoogte van  
de gaswinning, waardedaling van woningen en immateriële schade. 
EN TOCH POMPEN ZE DOOR … 
De Verenigde Naties hebben Nederland fors op de vingers getikt, en opgeroepen  
de fysieke veiligheid en de mentale gezondheid van de inwoners te waarborgen. 

EN TOCH POMPEN ZE DOOR … 
Klimaatverandering is een feit, en schone energie is volop voorhanden. 
EN TOCH POMPEN ZE DOOR … 
Nederland loopt achteraan in Europa op het gebied van milieubeleid en milieudoe-
len. 
EN TOCH POMPEN ZE DOOR … 
Tientallen panden zijn al verdwenen, duizenden zullen nog volgen. Honderden 
monumenten gaan verloren of worden voorgoed verminkt in de aanstaande verster-
kingsoperatie. De hele regio wordt verruïneerd. 
EN TOCH POMPEN ZE DOOR … 

En de mensen? Honderden voelen zich onveilig in hun eigen huis, en vele honderden 
hebben psychische problemen door wat hun overkomt. Daar zal het niet bij blijven. 
EN TOCH POMPEN ZE DOOR … 
De privacy van duizenden is keer op keer geschonden,  
en het eind  
is nog niet in zicht. 
EN TOCH POMPEN ZE DOOR … 
Duizenden zullen weken of zelfs jaren in nood- of wisselwoningen moeten bivakkeren. 
EN TOCH POMPEN ZE DOOR … 
Duizenden zullen hun thuis verliezen. 
EN TOCH POMPEN ZE DOOR 
Duizenden hebben door de waardevermindering van hun woning hun toekomst- 
perspectief verloren. 
EN TOCH POMPEN ZE DOOR … 
De impact van de situatie verschilt per individu – voor de een zijn er meer gevolgen 
dan voor de ander, de een gaat er anders mee om dan de ander, de een wordt  
door instanties anders behandeld dan de ander. De samenleving raakt verscheurd: 
er dreigen conflicten en segregatie. Relaties en sociale verbanden zullen door  
de versterkingsoperatie nog verder verstoord worden. 
EN TOCH POMPEN ZE DOOR ...
De gaswinning ontwricht het leven van tienduizenden Nederlanders, en hun  
mensenrechten worden voortdurend geschonden. 
EN TOCH POMPEN ZE DOOR ...
En er is geen licht aan de horizon; de bodem zal nog jaren beven, het gebied zal 
vele jaren een bouwput blijven. Mensen kunnen ook niet weg; ze raken hun huizen 
niet kwijt, verhuizen is voor velen niet haalbaar, en de overheid houdt een fatsoen-
lijke uitkoopregeling tegen om leegloop te voorkomen. Mensen zullen nog jaren 
ontheemd blijven. En onveilig, want ook de versterkte huizen zullen bij een grotere 
beving instorten. 
EN TOCH POMPEN ZE DOOR ...

Wim Tommassen draagt de door 
hem geschreven litanie voor

Bloeiend verzet
Op 23 september is ‘Bloeiend verzet’ 
gestart, een bloembollenveld als eerbetoon 
aan alle helden die strijden tegen gaswin-
ning en schade. De komende weken worden 
overal in het land bloembollen verkocht. 
Mensen kunnen meewerken aan het monu-
ment door via www.bloeiendverzet.nl een 
bloembol voor minimaal 1 euro te bestellen 
of door zelf bloembollen op te sturen en 
een boodschap aan de Groningers mee te 
geven.

Bloeiend Verzet is een breed gedragen 
initiatief dat gesteund wordt door maat-
schappelijke organisaties, Kamerleden van 
verschillende partijen, en bekende Gro-
ningers. De komende weken proberen de 
initiatiefnemers zoveel mogelijk bloembollen 
te verkopen. Op 11 november worden de 
bollen geplant in een veld in de gemeente 
Eemsmond.

Zie www.bloeiendverzet.nl  
voor meer informatie.
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Stationslaan 8

9919AB Loppersum

info@ontwerpstationloppersum.nl

www.ontwerpstationloppersum.nl

Geir Eide  06-51660461 

René Wubs  06-38543469 

LOPPERSUMONTWERPSTATION

ontwerp

haalbaarheidsonderzoeken

aanbestedingen

bouwvoorbereiding

bouwbegeleiding / directievoering

aardbevingsbestendig ontwerpen

preventief versterken

thuis in bouwen

Burema Bouw bv
Molenweg 4, 9915 PK ’t Zandt
tel 0596 581 256 
info@buremabouw.nl

www.buremabouw.nl

woningen  verbouw
boerderijen  renovatie
bedrijfspanden  restauratie
schadeherstel  onderhoud

bouwkundig
versterken

kozijnen

Dorfstrasse 18 - 26899 Rhede-Brual - info@holthaus.nl

KUNSTSTOFKOZIJNEN
Bel direct: 
06-46315622
Interessante mogelijkheden voor verenigingen 
van huiseigenaren!

WWW.HOLTHAUS.NL

Raamdesign

O
H
G

Wilt u de  4.000.-
die de NAM als compensatie 

aanbied goed besteden?

Koop dan HR++glas en eventueel kunststof
of houten kozĳnen bĳ:

Of heeft u een nieuwe koopwoning in 1 van de 11 
gemeentes gekocht na 17 januari 2014?
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Aardbevingsbestendig bouwen in Groningen?
Willekeur die nog steeds niet wettelijk is afgedekt

Het vakblad Cobouw publiceert regel-
matig over de gaswinningsproblematiek. 
Uiteraard toegespitst op de gevolgen 
voor bouw en aannemers. Een tijdje 
gelegen verscheen een bundel van een 
zestal artikelen, over de hele discussie 
rond aardbevingsbestendig bouwen en 
de Nederlandse Praktijkrichtlijn 9998 
(2017!), een aanpassing van de stren-
gere NPR9998 (2015). Belangstelling? 
www.cobouw.nl/dossiers

De vraag “Weten aannemers nu waar ze 
aan toe zijn?” moet nog steeds ontkennend 
worden beantwoord. En de bouwers ver-
moeden dat daar achter de schermen heel 
wat gekonkelefoes tussen belanghebbende 
partijen achter zit. En raad eens waarover 
het gaat? Geld.
Want er is nog niemand van de beleidsma-
kers of bouwers die kan overzien waartoe 
de wijzigingen in de NPR leiden. Bouwtech-
nisch niet en financieel gezien niet. En dus 
al zeker niet wat dat voor Groningen gaat 
betekenen. En de discussie loopt al sinds 
december 2015. De normen voor aardbe-
vingsbestendig bouwen zijn nog steeds niet 
vastgelegd in een Bouwbesluit (wet). 

Publicaties in (o.a.) het Dagblad van het 
Noorden lieten al zien dat de stad Gronin-
gen lang niet tevreden is met nieuwbouwre-

geling (aardbevingsbestendig bouwen) die 
de NAM in juli 2017 eigenhandig publiceer-
de. Zowel op de (iets hogere) vergoeding als 
op de inhoud kwam vernietigende kritiek: 
“De NAM gaat veel te veel op de stoel van 
aannemers en ontwerpers zitten,” betoogde 
burgemeester Den Oudsten van Gronin-
gen. De NPR9998 geeft in een bijlage acht 
aanbevelingen voor aardbevingsbestendig 
bouwen. De NCG heeft daaruit (in onderhan-
deling met NAM) zes geselecteerd waarvan 
aan minimaal vier moet worden voldaan. 
Den Oudsten reageerde volgens Cobouw: 
“Die inperking van de aardbevingsrichtlijnen 
van de NPR vinden wij discutabel.”

Als de stad al niet tevreden is, hoe zou dat 
dan zitten met de veelgeplaagde regio? 
Daar lezen we weinig tot niets over. Maar 
het lijkt erop dat de situatie voor het kern-
gebied dan nog onzekerder moet zijn. De 
gemeenten hebben nu gevraagd om externe 
partijen en deskundigen eens een oordeel 
te laten vellen over de ontstane situatie. 
Feit blijft dat onzekerheid troef is, met name 
door de achterliggende vraag: “Wie zal de 
extra investeringen moeten betalen om te 
voldoen aan de aardbevingsnormen uit de 
NPR9998 als die eenmaal zijn vastgelegd in 
het Bouwbesluit? Wat gebeurt er nu zolang 
bestuurders en bedrijven achter de scher-
men rollend over tafel gaan?

1.  Sommige aannemers weten het wel: 
aardbevingsbestendig bouwen is (nog) 
niet verplicht, omdat die niet is uitge-
werkt in een Bouwbesluit. ‘Grote jongens’ 
als Rottinghuis hebben daarom gezegd: 
“Dan bouwen we toch gewoon aardbe-
vingsbestendig zoals we altijd al doen vol-
gens de NPR9998 uit 2015!” En zij doen 
bovendien geen beroep op de regeling 
van de NAM omdat ze die te laag vinden 
of omdat ze geen zin/tijd hebben om met 
NAM te onderhandelen over de hoogte 
van de vergoeding. 

2.  Bouwers die wel aardbevingsbestendig 
willen bouwen, kunnen een beroep doen 
op de (uitgeklede?) regeling van de NAM 
voor de (door NAM toegestane) meerkos-
ten die ze moeten maken. Die regeling 
geldt nog tot 23 december 2018.

En de wet? 

Er is een discussie aan de gang over de 
vraag of je een regeling voor meerkosten 
voor aardbevingsbestendig bouwen in de 
wettelijke bepalingen (Bouwbesluit) moet 
opnemen. Daar hoort dan een kostenplaatje 
bij voor de verschillende aspecten van aard-
bevingsbestendig bouwen. En dat zou wel 
eens aanmerkelijk hoger kunnen uitvallen 
dan de (coulance)regeling die de NAM nu 
zelf toepast. Achter de schermen is men 
bang dat die meerkosten dan niet meer op 

de NAM (of andere partijen) zijn te verhalen. 

Op dit moment heerst er dus een zekere 
willekeur die nog niet door wettelijke rege-
lingen is afgedekt. Intussen heeft de stad 
zich redelijk ingedekt met extra NAM-miljoe-
nen voor Forum (68 miljoen), RuG, Hanze 
en UMCG. Het lijkt er andermaal op dat 
onze overheid z’n burgers overlevert aan 
maatschappelijke krachten. En we weten 
langzamerhand wie daarvan weer de dupe 
worden. 

Versterken? 

Versterk elkaar!
Waar je ook komt, wie je ook spreekt: 
overal zijn mensen ontevreden over de 
manier waarop ze behandeld worden in 
de grootschalige versterkingsoperaties. 
Ook als je de media er op nakijkt: kom-
mer en kwel. Toch hebben al die mensen 
die wij spreken een belangrijke opmer-
king: waarom zijn niet meer mensen te 
organiseren? 

Zoekend naar een antwoord op die vraag, 
kijkt de GBB naar ledental, naar eigen er-
varingen en luistert naar de mensen die wij 
wel ontmoeten. We horen steeds dezelfde 
antwoorden:
• Groningers zijn niet vooruit te branden,
• mensen hebben al te veel aan hun hoofd,
• mensen worden uit elkaar gespeeld, 
• mensen zijn murw en
• mensen durven niet, zijn bang voor repre-
sailles. 

Wat we ook merken is, dat mensen wel 
in actie komen, zodra de bulldozers voor 
hun eigen deur staan. Dan is het te laat. 
De GBB streeft uiteraard naar een aanpak 
waarin mensen voorop staan. Eerst men-

sen. Dan veiligheid en kwaliteit. Dan geld en 
snelheid.
De goede voorbeelden die we tegenkomen, 
waar dorpen zelf de draad oppakken, willen 
we uitwisselen. Dat kan ook de GBB niet 
alleen, met het beperkte aantal vrijwilligers 
dat we hebben. Aan een paar voorwaarden 
moet worden voldaan om te zorgen dat u 
niet wordt overrompeld:
• meld u aan als lid
•  meld u – zo mogelijk - aan als vrijwilliger 

(er zijn ook altijd kleine klusjes te doen)
•  zorg dat u bent georganiseerd als buurt-

bewoners voordat de versterking in uw 
buurt begint!

Om het Groninger Forum aardbevingsbestendig te maken 

betaalde de NAM 68 miljoen euro

Groningen gaat veranderen

Het Groninger Landschap en het meeste 
van wat daar op staat, ligt en doorheen 
stroomt, behoort tot de corebusiness van 
onze provincie. De GBB en vele andere or-
ganisaties maken zich terecht zorgen over 
de toekomst van al die fraaie landschap-
pelijke en bouwkundige elementen. Onze 
monumenten zijn beschermd, al moesten 
wij in onze vorige editie ook daarbij al 
grote twijfels plaatsen. Maar niettemin 
zullen onze dorpen en dorpsgezichten de 
komende jaren vele veranderingen onder-
gaan. Sommige gemeenten hebben zich 
daartegen – op last van de provincie – al 
gewapend met verordeningen en bestem-
mingsplannen. Ze hebben – naast de 
monumenten – beeldbepalende gebouwen 
en beschermde dorpsgezichten aangewe-
zen. Gebouwen, straten en buurten die 
binnen zo’n regiem vallen, mogen niet 
zonder meer worden gesloopt of veran-
derd. Maar toch …..

Toch is dat geen garantie. In straten waar 
inmiddels versterkingsonderzoek is ver-
richt, maar waarvan nog geen rapporten 
beschikbaar zijn, zullen ongetwijfeld ‘uit 
veiligheidsoverweging’ panden gesloopt 
gaan worden. Datzelfde geldt voor panden 
waarvan versterkingskosten de waarde 
verre zullen overstijgen. Of gemeenten 
altijd in staat zullen zijn vervangende 
nieuwbouw af te dwingen, hangt af van 
NAM (bij opkoop) en eigenaren. 

Soms zullen gaten ontstaan waarop 
volgens huidige bouwnormen geen 
nieuwbouw meer plaats kan vinden. En 
er is al helemaal niet te garanderen dat 
snel nieuw gebouwd zal worden als om 
veiligheidsredenen sloop versneld moet 
plaatsvinden. In het geval van Hogestraat 
16 Loppersum wordt (het moment van) 
nieuwbouw deels afhankelijk gesteld van 
de resultaten van onderzoek van andere 
panden in de straat. Het zelfde geldt voor 
de inmiddels toegestane sloop van de 
NAM-woning aan de Lagestraat 24. Ook 
daar ontstaat een lege plek, waarvan 
maar moet worden afgewacht of en wan-
neer die weer wordt opgevuld.

Dit is het begin 

Ook in andere dorpen waar de verster-
kingsoperatie opgang komt, zijn dergelijke 
resultaten te verwachten. Ondanks alle 
beschermingsconstructies en goede 
bedoelingen van gemeenten: de dorpen 
gaan de komende jaren drastisch veran-
deren! Dit is nog maar het begin.

http://www.cobouw.nl/dossiers
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ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

Aardbevingsbestendig &  
ecologisch Bouwen 
Wapserveen.com is in 2004 ontstaan in 
de gelijknamige plaats in Drenthe , een 
milieubewust en innovatief bedrijf. 

Innovatie en Techniek zijn belangrijke aanjagers 
van de Nederlandse economie Anticiperen op 
veranderingen in de wereld is een vak apart, 
Het vinden van nieuwe oplossingen voor grote 
en kleine problemen vereist een toenemend 
Professionalisme. Innovatie is van cruciaal 
belang op nationaal en regionaal niveau ,het 
managen van Innovatie en techniek vereist lei-
derschap , visie, creativiteit, ondernemerschap, 
kennis en ervaring. Nieuwe omstandigheden 
vragen om nieuwe oplossingen en actie om ze 
gezamenlijk te realiseren. Bouwen met hout 
is aanzienlijk gemakkelijker dan het doorlopen 
van planologische procedures. 

De toekomst:
Men kan zijn voordeel doen met aardbevings-
bestendige & ecologische zelfvoorzienende 
huizen en gebouwen van Wapserveen.com. 
Het is beter schade te voorkomen in de 
toekomst. 

• Winst ten aanzien van het milieu 
• Innovatieve winst 
•  Veiligheid en winst voor alle betrokken 

partijen 
•  Sociale en maatschappelijke winst met een 

duurzame rand 

Wapserveen.com is hét bedrijf waar techni-
sche en Duurzame Innovaties samenkomen. 

UW PARTNER VOOR (ZAKELIJKE) EVENTS!

WWW.HOTELSPOORZICHTSPA.NL

Molenweg 11
9919 AE Loppersum
T. 0596 - 57 15 92

info@hotelspoorzichtspa.nl    

20 MINUTEN
VANUIT
DE STAD

GRONINGEN!

OOK VOOR UW KERSTDINER, NIEUWJAARSBORREL OF RECEPTIE.

 timmerman (1 en 2)

 montagemedewerker

 stucadoor

 asbestsaneerder
 (DAV en DTA)

 dakdekker

 betonwerker

 sloper

 grondwerker

Ga aan de slag als:

Ben jij op zoek naar 
baanzekerheid met 
opleidingsmogelijkheden?

Waar wil jij 
werken in
de bouw?

Abiant. Dat komt goed. www.abiant.nl
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Rampenplan
Wat (zelf) te doen?

Alles wijst er op, dat we nog lang niet af zijn van de bodembewegingen in Gronin-
gen. Zelfs minister Kamp geeft toe, dat geologen, die een grote kans aangeven 
voor een zware beving als Huizinge, niets nieuws vertellen. Aan het bewegen van de 
bodem kunnen we niet heel veel doen. Het helpt, wanneer de gaskraan zo snel mo-
gelijk wordt dichtgedraaid. Het helpt, wanneer het verbruik van Gronings gas terug 
loopt. Maar als er nog een grote klap komt, wie is daar dan op voorbereid?

Na Huizinge zou iedereen wakker zijn 
geschud, maar onderhand is duidelijk, dat 
de overheid weer slaapt, of zijn verantwoor-
delijkheid ontloopt. Daar zal de hulp niet 
vandaan komen. Wat kunnen we zelf doen?

Blijf protesteren tegen elke vorm van 
gaswinning onder onze voeten. Er staat al 
genoeg spanning op de bodem. Wijs altijd 
iedereen er op, dat het probleem begonnen 
is met de gaswinning en dat die gaswinning 
nog lang niet zal worden stopgezet. 

Bezuinig op energieverbruik. Stap zoveel 
mogelijk over op duurzame energie. Er 
zijn in heel Groningen ongelooflijk veel, 
vaak plaatselijke, projecten voor duurzame 
energie: (kleine) windmolens, zonnepanelen, 
warmtepompen. Sluit u aan, informeer naar 
de (subsidie)mogelijkheden. Goed voor uw 
eigen portemonnee, en heel goed tegen 
gasverbruik. Met hopelijk minder bodembe-
wegingen tot gevolg.

Maar feit blijft, wat we ook doen, de bodem 

blijft voorlopig bewegen. Onze huizen raken 
(nog meer) beschadigd. Het is ook zeer 
wel mogelijk, dat op een keer ergens de 
hele boel flink in elkaar stort. Met kapotte 
gebouwen, gewonden, misschien dodelijke 
slachtoffers. Kunnen we onszelf hier op 
voorbereiden? En zo ja, hoe?

Zelfredzaamheid

De Veiligheidsregio Groningen (VRG) gaat er 
vanuit, dat bij een grote aardbevingsramp 
de communicatie de eerste uren plat ligt. 
De VRG coördineert bij rampen de hulpdien-
sten, zoals brandweer, politie, ambulances 
en eventueel defensie. Maar zij werken van 
buiten naar binnen. De VRG gaat in de eer-
ste uren van een aardbevingsramp uit van 
de zelfredzaamheid van de bewoners. 
Die bewoner, dat bent u zelf! De kop in de 
klei stoppen helpt niet. We zullen het zelf 
moeten doen, want uit ervaring blijkt, dat de 
overheid dat niet voor ons gaat doen. Daar 
kunnen we over mopperen en klagen en dat 
lucht misschien op, maar helpt niet. Wat 
helpt wel?

Communicatie en informatie

Het allerbelangrijkste is communicatie en 
informatie. U woont in een aardbevingsge-
bied. Erken voor uzelf, dat u in een gebied 
met problemen woont. Maar u bent niet 
de enige. Er zijn duizenden, tienduizenden, 
die last hebben van de problemen door de 
gaswinning. U hoeft dus ook niet alleen 
uw problemen op te lossen. Uw buren, de 
straat, het dorp, overal zijn mensen met 
dezelfde problemen. Los ze gezamenlijk op! 
Kom zelf met plannen en ideeën, vorm een 
tegenkracht.

Wanneer er een acute ramp gebeurt, kunt 
u beter goed voorbereid zijn. Bedenk alvast 
een zo veilig mogelijke schuilplaats, waar u 
goed beschermd de ramp afwacht. Over-
leg met uw buren, de straat, het dorp: wie 
doet wat? Wie kan wat? Waar staat zwaar 
materieel voor berging? Bulldozers, graafma-
chines, trekkers, en wie kan deze bedienen? 
Wie kan er medische hulp verlenen? En 
waar zijn de spullen hiervoor? Hoe regel je 
communicatie, hoe kom je over de kapotte 
brug, wat kun je zonder stroom?

Bulldozers

Die andere ramp is al lang heel langzaam 
bezig: Huizen, bruggen, rioleringen, water-
huishouding, alles heeft last van bodem-
beweging. Het gaat zo langzaam, dat veel 
mensen het zich nog niet realiseren. Behal-
ve het herstellen van schade en waardever-
mindering komt ook de versterkingsoperatie 
langzaam op gang. Er komt een dag, dat de 
bulldozers van Hans Alders ook bij u voor de 

deur staan. In tienduizenden huishoudens 
zullen mensen moeten beslissen over ver-
sterken, of toch sloop en nieuwbouw.  
Als de bulldozers er staan, bent u erg laat 
met daar over nadenken. Grote kans, dat 
u dan spijt krijgt. Het is slim, om daar nu 
alvast over na te denken. Want u krijgt  
er mee te maken.

Laat u niet verrassen

Heeft u een rijtjeshuis, twee-onder-één-kap-
woning? Overleg met uw buren, wat zij 
willen. Bedenk zelf, wat u wilt. Laat u niet 
verrassen. Informeer wanneer en wat er in 
uw omgeving gaat gebeuren. Heeft u een 
koopwoning of een huurhuis? Wilt u uw  
huis laten versterken? Wat zijn daarvoor  
de mogelijkheden? Of wilt u slopen en 
nieuwbouw? Kan dat? Informeer naar uw 
mogelijkheden, en sta vooral ook op uw 
rechten. Zoek naar oplossingen, met uw 
huisgenoten, buren, straat, dorp, gemeente. 
Er zijn veel instanties, waar u hulp, recht  
en informatie kunt vinden (zie ook elders  
in deze krant). 

Het lijkt er op, dat lokale overheden lang-
zamerhand ook gaan beseffen, wat voor 
enorme taak hier ligt. Een aantal gemeen-
tes heeft al een speciaal informatieloket. 
Van het Ministerie van Economische Zaken 
hoeven we niets te verwachten, en van de 
NAM, Shell en Esso al helemaal niet. Regel 
het zelf, vraag hulp, help anderen, en zorg  
er vooral voor, dat de rekening daar komt  
te liggen, waar hij hoort. En dat is zeker  
niet bij u.

Wat (zelf)  te doen vóór  een aardbeving!

Wat u nodig heef t  (bewaren op een bereikbare plek)

EHBO koffer Dynamo zaklampen Water en houdbaar voedsel

Fluit je Radio met batteri jen Brandblusser(s)

Maak afspraken met buren, straat,  dorp

Maak een noodlijst en bewaar deze op een bereikbare plek (mededelingenbord buiten)

Geef aan waar een 
defibrillator hangt en

 wie deze kan bedienen
en wie eerste hulp 

kan verlenen 

Geef aan wie een 
kraan of bulldozer heeft en 

wie deze kan bedienen 
Zet de telefoonnummers

van hulpdiensten op de lijst

Gereedschapskoffer Waxinelichtjes
Lucifers, opgeborgen 

in waterdichte verpakking

Regenkleding 
en dekens Uw medicijnen

Contant geld en kopieën 
van identiteitsbewijzen en 

verzekeringspapieren
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Aardbevingbestendig
bouwen doe je met hout.

Het staat als een huis

Kijk op www.finhome.nl

    
   en de digitale presentaties 

Wij bouwen al 
vanaf 
15 m2 tot 350 m2 
woonoppervlakte

             voor betaalbaar,                                                             
        veilig wonen

Het staat als een huis

Ook voor zelfbouw, casco of sleutelklaar: 

Finhome.nl      |      Emmen      |      0592 - 202 969

www . fi n h ome . n l

STATUSTAXATIE

Ondanks alles heeft uw woning nog
steeds geen aardbevingsschade?
Of de schade is al een keer
gerepareerd? Dan is het nu tijd voor
een nulmeting van uw woning! Zelfs
Minister Kamp erkent in Drenthe de
noodzaak van deze nulmeting. Uw
bewijs tegenover de NAM hoe de
staat van de woning is vooraf
gaande aan de volgende
aardbeving. Spreek nu af en
ontvang € 150, korting op de
nulmeting. *Op vertoon van deze advertentie.

Moerbeistraat 92
9408 BC Assen

tel: 0592460656
info@ph7.nu
www.ph7.nu

nulmeting van uw huis

Bezoek onze website op www.ph7.nu
of bekijk onze videos op Youtube
(zoek op PH7 makelaardij/statustaxatie)

Hoofdweg 154 Blijham Telefoon 0597 - 56 12 25 fax 56 12 83

Utiliteitsbouw
Restauratie
Particuliere bouw
Houtskeletbouw
Onderhoud
Renovatie
Verbouw

BouwbedrijfBouwbedrijf
W.H. Blokzijl

Voor al uw
bouwwerken

907055 Blokzijl.pdf   26-03-2009   14:17:08

Herstel aardbevingsschade

10 riante & ideale
twee-onder-een-kap woningen
Inclusief geïsoleerde garage, vloerverwarming op de begane grond,
zonnepanelen, openslaande terrasdeuren & een compleet ingerichte
toilet en badkamer. Een fijn gevoel van thuiskomen.

www.natuurlijksappemeer.eu

vanaf € 205.500,- v.o.n.
Nogenkelewoningenbeschikbaar

Verkoop Ontwikkeling & realisatie

T: 0598 - 631 313 T: 050 - 549 7654 www.schuttebouw.nl
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CVW/NAM-mores:

Wiens brood men eet ...
Een casus vol drogredenen en cirkelredene-

ringen. Opzet is niet om oorzaken van scha-

de aan te tonen, maar om onder schadever-

goeding uit te komen. 

Stel: je hebt een conflict met het CVW over 
de schade aan je woning. Het CVW meent 
dat de meeste schade achteraf toch C-scha-
de is. Er komt een contra-expert aan te pas 
die het niet eens is met de uitkomsten van 
de eerste expert. Zonder dat er overleg 
is tussen de twee experts en ook zonder 
overleg met de eigenaar, schakelt het CVW 
(tegen alle regels in!) een eigen derde 
expert in. Deze krijgt uiteraard dezelfde 
opdracht als de eerste expert, de twee heb-
ben merkwaardig genoeg ook nog overleg 
met elkaar en – hoe is het mogelijk – de 
rapportage van deze expert is precies gelijk 
aan die van de eerste expert. Probleem is 
de constructie van het dak zeggen de heren. 
Als eigenaar schakel je daarop een onafhan-
kelijke dakdeskundige in die overduidelijk 
kan beargumenteren en bewijzen dat de 
dakconstructie in orde is.

De arbiter komt eraan te pas.

Voorafgaand aan schouw en zitting komt het 
CVW met een Oplegnotitie. Daarin staat: ‘In-

dien een bewoner schade heeft gemeld…het 

aan de exploitant (NAM) is …aannemelijk te 

maken dat bodembeweging door mijnbouwac-

tiviteit niet de oorzaak is van de schade.’

De exploitant kan dit doen ‘door aanneme-
lijk te maken dat de schade een andere oor-
zaak heeft, zoals een bouwkundige oorzaak 
of weersomstandigheden’. 
Het CVW grijpt dus alles aan om aan te 
geven dat mijnbouwactiviteit niet de oorzaak 
kan zijn. Expert 1 en expert 3 waren het 
(dus) volledig met elkaar eens en het  
CVW concludeert: ‘Nu de twee experts tot 

eenzelfde conclusie komen is de causaliteit 

(voor zowel de aardbevingsgerelateerde  

schade als de schade met een andere  

oorzaak) voldoende aannemelijk geworden.’

De eigenaar staat daardoor al op achter-
stand, zelfs als een tweede dakdeskundige 
de conclusie van de eerste zou onderstrepen.
CVW maakt het nog bonter: ‘Het CVW 

wenst nog op te merken dat schademelder 

zelf het bedrijf B… heeft ingeschakeld en 

dat de verhouding tussen deze partijen het 

CVW niet duidelijk is. Indien B. bijvoorbeeld 

betrokken is geweest bij het herstellen, 

vernieuwen of restaureren van het dak, dan 

zijn zij wellicht niet de aangewezen partij om 

een objectief oordeel omtrent de constructie 

en de zwaarte van het dak te vormen. Dit om 

enige belangenverstrengeling te voorkomen’. 
Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten. 
Het CVW trekt hier de integriteit van zowel 
de bewoners als de deskundige ernstig in 
twijfel. 
Schandelijk en beledigend.

Net als de andere formule uit de hoge hoed: 
achterstallig onderhoud. (Waarvan aantoon-
baar totaal geen sprake was!) Opnieuw een 
ernstige belediging en diskwalificatie van de 
eigenaar.

Het laatste onderdeel van de CVW-notitie 
handelt over B-schades. We lezen: Wat der-
halve van het begin af aan voor de partijen 
heeft vastgestaan, is dat de gemelde scha-
des, voor zover deze aardbevingsgerelateerd 
zijn, primair een andere oorzaak hebben 
dan een aardbeving en zich tevens reeds 
hadden gemanifesteerd. Immers, er is geen 
enkele schade beoordeeld als A-schade’. 
Een kwestie van hogere argumentatietech-
niek: omdat ik niet vind dat dit jasje rood 
van kleur is, is het dat ook niet.

CVW vervolgt door te stellen dat ze voor niet 
méér aansprakelijk kan worden gehouden 
dan voor de schade die NAM zelf heeft ver-
oorzaakt. Derhalve is NAM slechts verant-
woordelijk voor dat deel van B-schades dat 
de verergering (van al aanwezige schade!) 
betreft. Per B-schade zal dus moeten wor-
den aangetoond wat er al was en wat aard-
bevingsgerelateerd is. Het CVW verzoekt 
de arbiter bij twijfelgevallen een schatting 
te maken om op die manier vast te stellen 
welk deel van de herstelkosten door NAM/
CVW betaald moeten worden. 
Wij zouden zeggen: alles natuurlijk!
Het is beledigend en verwijtbaar dat NAM/
CVW hier duidelijk op alle mogelijke ma-
nieren probeert de waarheid geweld aan te 
doen en zelfs de arbiter op het verkeerde 
been te zetten. Van de eigenaar en de door 

hem geraadpleegde onafhankelijke des-
kundige wordt zelfs de integriteit in twijfel 
getrokken. Uitgangspunt is een zoveelste 
poging om aan verplichtingen te ontkomen. 
En de eigenaar krijgt dit allemaal maar over 
zich heen. Gevolg: woede, onmacht, slapelo-
ze nachten... De immateriële schade neemt 

behoorlijk toe. En dat terwijl daarover al een 
juridische uitspraak ligt, waar NAM uiteraard 
Hoger Beroep tegen aantekende. 

Met ruimhartige vergoeding heeft deze pro-
cedure niets te maken en al helemaal niet 
met herstel van vertrouwen! 

Tocht om de Noord
Onder uitstekende weersomstandigheden liepen op 23 en 24 september ruim vierduizend 
wandelaars de Tocht om de Noord. Een tweedaags wandelfestival dwars door de provincie 
Groningen. Zondag 24 september kwamen de wandelaars door Warffum, waar ze bij binnen-
komst zicht hadden op de NAM-locatie, waar binnenkort begonnen wordt met het winnen 
van de laatste 1 miljard kuub gas uit het Warffumer veld. De actiegroep Warffum Alert! 
maakte de wandelaars attent op de activiteiten van de NAM. Zo hadden de wandelaars 
ruim zicht op het spandoek ‘Onze toekomst, gas terug’.

Kerstvloed 1717

De Tocht om de Noord stond dit jaar in het teken van de Kerstvloed in 1717. Toen braken 
bij een noordwesterstorm de dijken. Dorpen werden weggevaagd en meer dan tweeduizend 
Groningers kwamen om. Huizen werden vernield en veestapels vernietigd. Overal op de 
route werd de rampspoed herdacht. 

Foto: Gerben Veenstra
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SCHADE-EXPERTISE & ADVIES

Bevingschade! En nu?
Laat u adviseren door onze contra-experts.

Waterschade? Brandschade?Stormschade?

Tandem Schade-expertise & Advies BV  .  Stationslaan 1, 9919 AB Loppersum  .  Tel.: 0596 573035  .  www.tandemexpertise.nl

Expertise nodig?
Ga naar onze website 

en meldt u aan.

www.tandemexpertise.nl

"gewoon uit Loppersum"

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

Energieneutraal wonen met Doe maar Duurzaam 
WAGENBORGEN -  Middenin het aardbevingsge-
bied, aan de Hoofdweg in Wagenborgen, is het 
bedrijf Doe maar Duurzaam gevestigd: een algeheel 
verduurzamend bedrijf dat ervoor zorgt dat uw 
woning of bedrijfspand volledig energieneutraal 
gemaakt kan worden. “Dit doen wij zoveel mogelijk 
op budget neutrale wijze. Dat betekent dat u min-
der gaat betalen en al uw energie zelf opwekt.”  
 
Eigenaar Marcel Piek heeft het bedrijf in februari 
van dit jaar opgericht. Inmiddels is het uitgegroeid 
tot een bedrijf met meerdere eigenaren, mede-
werkers en een callcenter. Marcel: “Twee jaar 
geleden heb ik een bedrijfsconcept ontwikkeld 
naar aanleiding van een Algemene Maatregel van 
Bestuur, waarin staat dat elke ondernemer, met 
een verbruik van tenminste 50.000KWH stroom 
of 25.000m3 gas, verplicht is om medio 2020 de 
CO2-uitstoot met dertig procent terug te dringen. 
Helaas wordt daar weinig ruchtbaarheid aan 
gegeven. Daarbij kun je het mensen wel verplich-
ten, maar het is beter om ze te helpen dat doel te 
bereiken. Dat is wat wij doen.”  
 
Ontzorgen 
Doe maar Duurzaam ondersteunt en begeleidt 
klanten bij het zetten van de juiste stappen om 
tot verduurzaming van panden en woningen te 
komen. Dit doen ze op basis van drie pijlers: de 
buitenste schil wordt gecheckt, er wordt gekeken 
hoe energie wordt ingezet en of het mogelijk is 
om zelf energie op te wekken. Vervolgens wordt 
er een adviesrapport geschreven waarin aan-
bevelingen worden gedaan. Klanten kunnen er 
vervolgens voor kiezen om deze aanbevelingen 
door Doe maar Duurzaam te laten doen. Het 
aanvragen van subsidies en de BTW teruggave 

wordt vervolgens voor de klant geregeld. Marcel: 
“We zijn samenwerkingen aangegaan waardoor wij 
kennis op alle relevante fronten kunnen bundelen. 
We bieden het hele plaatje, wij ontzorgen de klant. 
Daarnaast vinden we het belangrijk om de lokale 
economie te stimuleren, dus al onze partners 
zitten hier, in het Noorden.”  
 
Verminder gasverbruik 
Doe maar Duurzaam bedient met name de drie 
Noordelijke provincies. Het bedrijf is gevestigd in 
het aardbevingsgebied. Dat heeft mede de visie 
van Marcel gevormd. “Zolang er gas wordt gebruikt, 
kun je nooit energieneutraal wonen. Wij willen het 
voortouw nemen in het aanbieden van andere op-
lossingen om in ieder geval het gasverbruik te ver-
minderen. Dat heeft bijgedragen tot de keuze van 
onze partners maar ook in het maken van keuzes 
in kwesties die we gaandeweg tegenkomen. Als het 
bijvoorbeeld niet lukt om energie te compenseren, 
haal het dan ergens anders vandaan. Zo zijn we 
een samenwerking aangegaan met Gazprom. Ie-
dere samenwerking die wij aangaan doen wij altijd 
met onze visie als uitgangspunt. 
 
Elk huis is anders 
Adviseren is een belangrijke kernwaarde op het 
gebied van energieneutraal wonen. Marcel: “Ik 
vind bijvoorbeeld dat de NAM veel meer een 
actieve en adviserende rol moet innemen, zeker 
wat de regeling Waardevermeerdering betreft. Van 
de 4000 euro subsidie kopen mensen klakkeloos 
zonnepanelen, terwijl zij misschien meer gebaat 
zijn bij een betere isolatie. Daar zouden ze beter 
op moeten letten voor een aanvraag wordt goed-
gekeurd. Elk huis is anders.”
Kijk voor meer info op www.doemaarduurzaam.com

E.H. Roggenkampweg 1 I 9934 RH Delfzijl 
T 0596 614 900 I E delfzijl@bmn.nl

WAAR & WANNEER JE MAAR WILT
BOUWMATERIALEN

Beste service

Juiste voorraad Vakkundig advies

Flexibele logistiek

De bouw verandert snel en als bouwer 
verander jij mee. BMN Bouwmaterialen 
ondersteunt je daar volledig bij. Met de beste 
service, juiste voorraad, fl exibele logistiek en 
vakkundig advies. En met bijna 11 vestigingen in 
Noord-Oost Nederland zijn we altijd bij jou en 
jouw opdrachtgevers in de buurt. Snelle levering 
waar en wanneer je maar wilt   doen we.

Assen | Coevorden | Delfzijl | Emmen | Groningen | Leens | Muntendam | Oldekerk | Stadskanaal | Ter Apel | Winschoten
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Energieloket regio Groningen 
Woont u in een koop-
woning in Groningen 
en heeft u aardbevings-
schade van meer dan 
€1.000? Dan kunt u in 
aanmerking komen voor 
de Regeling Waarde-
vermeerdering. U krijgt 
een vergoeding voor 
duurzame maatregelen zoals isolatie, 
zonnepanelen en HR++ glas. Dankzij 
deze regeling kunt u uw huis duurzaam 
verbeteren. Jan Willem heeft ook zijn 
woning duurzaam verbeterd. 

Het begon drie jaar geleden bij Jan Willem 
door het bezoeken van de jaarlijkse Duur-
zaamheidsmarkt in zijn dorp. De elektrische 
fiets was de aanleiding, maar hij kwam thuis 
met een folder over zonnepanelen. De zon-
nepanelen kwamen er en liggen zowel op het 
Noordwesten als het Zuidwesten op zijn dak. 
Daar stopte het niet voor de familie. Mede 
door de financiële compensatie kregen zij de 
smaak helemaal te pakken. 

“Het heeft ons aangemoedigd om zelf ook 

verder te investeren in energiebesparende 

maatregelen.”

Inmiddels is de vloer is geïsoleerd (met 
schelpen), vloerverwarming is geïnstalleerd en 
de ramen in de woning zijn voorzien van HR++ 
glas. Het glas heeft het schildersbedrijf uit de 
straat erin gezet. “Zij waren wel iets duurder, 

maar omdat we het geld had-
den kregen, was de keuze voor 
de lokale ondernemer makkelij-
ker gemaakt.” 
En de elektrische fiets? Daarop 
rijdt Jan Willem dagelijks naar 
zijn werk, in plaats van een 
tweede auto.

Wilt u meer weten over de Regeling Waarde-
vermeerdering? Voor vragen en meer informa-
tie kunt u bellen met het energieloket van uw 
gemeente:  085 – 04 95 700. Wij zijn elke 
werkdag bereikbaar tussen 9:00 en 17:30 
uur. Wilt u liever alle informatie op één rij 
rustig (terug)lezen? Bezoek dan onze website: 
www.energieloket-groningen.nl. Het energielo-
ket staat voor u klaar. 

Bouwkundig versterken: Laat u adviseren!
Bouwkundig versterken is voor de betrokken partijen een complexe aangelegen-
heid. Na te zijn geconfronteerd met schade aan uw pand en een uitputtend scha-
de-afhandelingsproces breekt een zeer ingrijpende volgende fase aan. Hierbij wordt 
u wederom geconfronteerd met het CVW/NCG, wat veelal argwaan oplevert.

De gemiddelde pandeigenaar is over het 
algemeen niet bouwtechnisch onderlegd, 
hierdoor kunnen er gedurende het traject 
dan ook vele vragen ontstaan. Die kunnen 
vervolgens leiden tot miscommunicatie, dat 
het gehele proces niet ten goede komt. Het 
is van belang dat gedupeerden een beroep 
kunnen doen op een eigen (onafhankelijke) 

adviseur die uiteraard technisch onderlegd 
moet zijn. De eigenaar moet het gevoel 
hebben dat zijn belang goed en dus volledig 
onafhankelijk wordt behartigd. Hierbij is niet 
alleen de techniek van belang, maar boven-
al de menselijke maat. 
Om vertrouwen in het proces te verkrijgen 
zal het aanschuiven van een zelf te kiezen 

belangenbehartiger van belang zijn. Het 
zal het proces ten goede komen als de 
eigenaar daadwerkelijk het gevoel heeft dat 
hij nog steeds baas over zijn eigen pand 
is. Alleen dan zal hij zich serieus genomen 
voelen en heeft het proces van bouwkundig 
versterken kans van slagen.

Wij helpen u graag!

Vergnes Expertise kan u tijdens het bouw-
kundig versterken bijstaan als adviseur 
en u voorzien van deskundig advies. Wij 
kunnen een voorliggend plan van bouwkun-

dig versterken voor u vertalen naar begrij-
pelijke taal en eventueel een alternatieve 
oplossing aandragen. Verder inventariseren 
wij welke vragen en zorgen er spelen. Onze 
bouwkundige ingenieurs komen op voor uw 
belangen en helpen u tijdens het gehele 
traject. U kunt altijd vrijblijvend contact met 
ons opnemen voor advies en het bespreken 
van de mogelijkheden. Wij zijn bereikbaar 
via telefoonnummer 0594-767004 of per 
e-mail: info@vergnes-expertise.nl.

De Onafhankelijke Raadsman is er ook voor u!
Heeft u aardbevingsschade als gevolg 
van gaswinning in Groningen? De Onaf-
hankelijke Raadsman is het meldpunt 
voor klachten over de afhandeling van 
schadeclaims door NAM of CVW. Klach-
ten over bouwkundige versterking kunt 
u ook melden bij de Raadsman.

Een kort vraaggesprek met de Raadsman zelf, 
de heer Leendert Klaassen.

Wat is de Onafhankelijke Raadsman?
“De Raadsman is een persoon en een insti-
tuut, je kunt het een beetje vergelijken met de 
Ombudsman. Ik vervul die functie sinds 2013 
en heb vijf medewerkers die de dagelijkse 
werkzaamheden verrichten.”

Wat doet de Raadsman precies?
“Mensen kunnen klachten bij ons melden over 
de afhandeling van schade door gaswinning, 
maar ook over versterking. Wij kunnen de 
betrokken partijen daar vervolgens een advies 
over geven. Hierbij proberen we de klacht te 
laten oplossen door de betrokken instanties. 
Meestal is dat het CVW, maar soms ook nog 
NAM of NCG. Wij doen dat vanuit een onafhan-
kelijke positie.”

Om wat voor klachten gaat het dan?
“Je kunt denken aan klachten over het proces. 
Bijvoorbeeld dat er slecht wordt gecommuni-
ceerd of dat de afhandeling traag gaat. Maar 
ook inhoudelijke klachten kunnen bij ons 
worden gemeld, bijvoorbeeld over het scha-
debedrag of over het veiligstellen van een 
schoorsteen.”

Velt u ook een oordeel over schades?
“Nee, wij zijn geen experts of arbiters die 
inhoudelijk oordelen over schade. Dat is niet 
onze rol. Maar we kijken wel samen met CVW 
en de klachtenmelder of er een oplossing 
mogelijk is. Ik kan daarnaast zwaarwegende 
adviezen geven aan CVW, NCG en NAM. Dat 
kan gaan over individuele zaken, maar het zijn 
ook adviezen met een meer algemene strek-
king. Meestal geef ik die via mijn halfjaarlijkse 
rapportages.”

Leendert Klaassen spreekt zijn zorgen uit 
over de impact van de gaswinning in de 
provincie Groningen. “In mijn rapportage 
over 2016 komt een beeld naar voren 
dat mij niet vrolijk stemt. Ik zie dagelijks 
dat de schadeafhandeling een grote 
negatieve impact heeft op de inwoners. 
Dat moet écht beter. De impact zal bij 
het versterken van woningen misschien 
nog wel groter zijn. De betrokken partijen 
zullen hun uiterste best moeten doen om 
die negatieve gevolgen te voorkomen.”

http://www.energieloket-groningen.nl
mailto:info@vergnes-expertise.nl
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Samen inzetten voor een sterker Groningen
Total Wall biedt oplossingen voor verschillende situaties

De grond in Groningen is gelukkig weer 
wat tot rust gekomen. Veel aardbe-
ving-schades zijn de afgelopen jaren 
hersteld. De eerste gebouwen zijn 
preventief verstevigd. Achter de scher-
men is door veel partijen enorm veel 
werk verzet om zaken goed in kaart te 
brengen. 

Wat is de beste manier om “risicovolle”  ge-
bouwen preventief te versterken?  Door de 
verschillende  types bebouwing is het niet 
mogelijk om één standaardmethode toe te 
passen. Er zijn op dit gebied, meerdere we-
gen die naar Rome leiden. Per gebouw moet 
de juiste keuze gemaakt worden. Belangrijk 

bij het versterken is dat er meer samen-
hang tussen de verschillende bouwdelen 
wordt gecreëerd. Het moet een woning 
stijver maken en daardoor beter in staat 
zijn om de vrijkomende krachten tijdens een 
aardbeving op te nemen. 

Total Wall volgt al vanaf het begin de situa-
tie in Groningen op de voet. We hebben in 
de afgelopen jaren een aantal oplossingen 
aangedragen die bijdragen aan een veilige 
woning:

De Spouwdonut

De meest in het oog springende oplossing 
is, de in 2015 prijswinnende, 

spouwdonut. De spouwdonut is dat deel van 
de oplossing dat tussen de buitenmuur en 
de binnenmuur geplaatst wordt en daarna 
met een speciaal ontwikkelde PU-schuim 
wordt opgevuld. De spouwdonut is door 
een boorgat van 110 mm in de spouw te 
plaatsen. Het schuim vormt géén koudebrug 
en zorgt voor opvang van de druk tussen 
de binnen en buitengevel. De spouwdonut 
wordt door middel van een SockFix  gekop-
peld aan de kanaalplaatvloer welke zorgt 
voor de opvang van de trekkracht.

De Seismic Connector

Een sterke, betrouwbare verbinding.
De Seismic Connector kan worden ingezet 
om gebouwen bestand te maken tegen de 
krachten die een gevel te verwerken krijgt bij 
aardtrillingen. Een slimme koppeling tussen 
spouwankers en lintvoegwapening versterkt 
de spouwmuren en verdeelt de krachten 
over een groter oppervlak. Toepasbaar in 
nieuwbouw maar ook in bestaande wonin-
gen.  

HSB-constructie koppelen aan spouwmuur

Een van de systemen die nu al toegepast 
wordt, en in de komende tijd, zeer waar-
schijnlijk veelvuldig zal worden toegepast is 
het opzetten van een HSB constructie in de 
woning. Deze HSB voorzetwanden zorgen 
voor een stijvere constructie. Wanneer ze,  
zoals wordt voorgeschreven, met TotalWall 

ankers aan het bestaande metselwerk 
worden gekoppeld,  levert dit een degelijke 
constructieve oplossing.
De TotalWall ankers zijn verkrijgbaar in 
verschillende lengtes en diameters en kun-
nen met het benodigde toebehoren, zoals 
indrijfhulpstuk en boren, geleverd worden. 
Bij een juiste  toepassing van de ankers  is 
de hechting van de HSB-constructie aan het 
metselwerk ‘zo sterk als een huis’.  

Advies en training

Total Wall is al meer dan 20 jaar leverancier 
van materialen voor muurherstel. Maar 
bovenal is Total Wall specialist en helpt u 
met oplossingen op maat door bijvoorbeeld 
advies of begeleiding. Voor het aanbrengen 
van bovengenoemde ankers verzorgt Total 
Wall graag “ trainingen on the job”.

Meer weten? 

Wilt u meer informatie over onze producten 
en diensten? Neemt u dan gerust contact 
met ons op. 
Bel ons op  088 – 111 25 25 of e-mail 
info@totalwall.nl. We helpen u graag!

Tingietersstraat 20
8601 WJ  Sneek
T 088  - 111 25 25  
info@totalwall.nl  
totalwall.nl

Bouwadvies Beumer
De mijnbouwschade afhandeling in 
Groningen is al geruime tijd bezig maar 
het lijkt erop dat, de met de afwikkeling, 
belaste bedrijven het maar niet voor 
elkaar krijgen om op basis van de wet 
deze mijnbouwschade te beoordelen en 
af te handelen.

Het nieuwe schadeprotocol laat op zich 
wachten en het is en blijft vooralsnog 
onduidelijk hoe deze afwikkeling er uit 
gaat zien en wat dit betekent voor u als 
schademelder.

Omdat wij streven naar een rechtvaardige 
schadeafwikkeling op basis van de 
Nederlandse wet werken wij samen met 
Vergnes Expertise aan een nieuwe manier 
van schadeopname. Wij zijn achter de 
schermen druk bezig met het uitwerken van 
deze methode.

Preventief versterken

Wij merken in de regio dat de 
versterkingsopgave stroef verloopt en dat 
er weinig wordt gecommuniceerd met u als 
woningeigenaar. De informatieverstrekking 
is karig en geeft vaak geen volledig beeld 
van uw rechten als woningeigenaar. Het 
belangrijkste in dit proces is dat het gaat 
om uw woning en dat u dus beslist wat 
er wel en niet gebeurt. Hierom bieden 
wij onze expertise aan bij dit proces 
als onafhankelijk bouwbegeleider die u 
adviseert in dit proces.

Passief bouwen

Bouwadvies Beumer heeft zich onlangs 
aangesloten als adviseur bij Passief 
Bouwen Nederland en is hiermee de enige 
ingenieursbureau voor Passief bouwen in de 
provincie Groningen.

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)
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Kenmerken van ons bureau
•  Opkomen voor belangen van gedupeerden
•  Vakkundige schadeopname
•  Onafhankelijk
•  Objectieve bouwkundige ingenieurs
•  Ruime ervaring met mijnbouwschades
   (o.a. gaswinningsschade)

Heeft u mijnbouwschade?

Laat u bijstaan!

Wat kunnen wij voor u betekenen?
•  Een contra-expertiserapport opstellen
•  Een aansprakelijkheidsrapport opstellen
•  Advies en begeleiding bij bouwkundig versterken
•  Deskundige beoordeling van herstelwijze
•  Een complete nulmeting na schadeherstel
•  Begeleiding door het gehele schadeproces

Wij zijn het enige regionale expertisebureau dat echt opkomt voor de 
belangen van de gedupeerden die getroffen zijn door mijnbouwschade. 
Vergnes Expertise heeft jarenlange ervaring in de schade-
expertisebranche, waaronder ook in mijnbouwschades. De insteek van 
ons bureau is dat de schade volledig en duurzaam wordt hersteld op 
kosten van de veroorzaker.

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies en vragen over uw schade.

T. 0594-767004
info@vergnes-expertise.nl
www.vergnes-expertise.nl Aangesloten bij

EXPERTISE BV
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www.westerdijkbevingsschade.nl

Hoofdweg 162B • 9628 CT Siddeburen (tegenover de AH)
0598-371941 • info@westerdijkbevingsschade.nl

Westerdijk Bevingsschade Advies  
Begeleiding & Contra Expertise 

Wat kunnen wij voor u betekenen?
•  Onderhandeling met de NAM bij  

aankoop/verkoop van uw woning of eigendom
• Conflictbemiddeling bevingsschades
• Begeleiding bij aardbeving gerelateerde vraagstukken
• Bouwkundige inspectie
•  Nulmetingen woning: Bouwkundige vooropname van uw woning  

waarin de volgende aspecten worden opgenomen en gerapporteerd:  
huidige staat, detailfoto’s van gebreken, foto’s van alle muren en een  
technisch installatierapport 

Een deskundig team streeft ernaar om u op een professionele wijze te  
adviseren en te begeleiden. Kortom, wij staan graag voor u klaar!

www.westerdijkbevingsschade.nl

Hoofdweg 162B • 9628 CT Siddeburen (tegenover de AH)
0598-371941 • info@westerdijkbevingsschade.nl

CONTRA-EXPERTISE
Bent u het niet eens met uw schadetaxatie?  

Dan zijn wij er voor u!  
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