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Van de redactie
Mensen vergeten snel, vooral in de politiek. Maar al in 2004, na een hevige beving
van 3.0 in Hoeksmeer eind 2003, verschenen de eerste berichten in de krant over
de te trage afhandeling van schade, over het niet uitkeren van schade, etc.
Veertien jaar geleden! Het is heel erg moeilijk om niet cynisch te worden. Want als het kabinetsbesluit doorgaat en de gaswinning (pas) in 2030 stopt hebben we nog minstens veertien jaar
bevingen. Stelt u zich dat eens voor: nog veertien van hetzelfde: Pappen, nathouden, onderzoekje
doen, pilot project, evalueren, verantwoordelijkheid afschuiven, nieuwe bureaus opzetten, mensen
tegen elkaar uitspelen. Mensen samen plannen laten maken en dan de ene helft wel veilig laten
wonen en de andere helft niet. Splijtzwam in het dorp, de straat. Plus nog minstens veertien jaar
aardbevingen. Waarvan niemand kan zeggen hoeveel en hoe zwaar. Dan lezen jullie over veertien
jaar nog steeds dezelfde GBB-krant. Dat wil niemand. De GBB is niet opgericht als actiegroep. De
GBB is opgericht om de belangen van de inwoners te behartigen bij alle mijnbouwellende. In het
begin ging het voornamelijk om aandacht vragen voor de problemen. Later kwamen acties, maar
ook ging de GBB meedoen in overleg met provincie en gemeenten, de Maatschappelijke Stuurgroep van de NCG en de laatste jaren ook met de minister. De GBB zit daar altijd als adviseur, om
te strijden voor de belangen van de bewoners. De GBB is niet verantwoordelijk voor de besluiten
van beleidsmakers. Nu de gaskraan dichtgaat, kan de GBB zeker niet tevreden achterover leunen.
De gaskraan moet echt zo snel mogelijk dicht en schadeafhandeling en versterking moeten nog
veel beter geregeld worden. De GBB blijft aan de overlegtafels, maar ook aan het actievoeren!
De GBB roept mensen vooral nu op om zich aan te sluiten bij acties. Hoe meer, hoe beter. Een
massale fakkeltocht was geweldig, en heeft heel erg geholpen. Maar we moeten verder. Dat “de
rest van Nederland” beseft, dat er hier echt wat aan de hand is, is niet genoeg. Steun alle initiatieven tegen de gaswinning, voor schadeherstel, voor de veiligheid. Sluit bijvoorbeeld aan bij Code
Rood, met hun actiekamp in augustus. Door de gaswinning is er een hoop schade aangericht
in heel Groningen. Die schade moet vergoed worden. Ja, dat gaat miljarden kosten en dat vindt
niemand fijn. Miljarden, die van onze overheid moeten komen. Dus eigenlijk ook weer van onszelf,
ons eigen belastinggeld. Shell en Exxon, de eigenaren van de NAM. ontspringen de dans. Mogen
we minister Henk Kamp nog maar eens citeren? “Alle schade zal ruimhartig worden vergoed”.
Er moet geen geld meer naar de regio gaan op de manier van premier Rutte, er moet geld naar
de mensen in de regio gaan. Geld om de problemen op te lossen. In deze krant gaan we in op
de onzekerheid, wat dat met mensen doet. Al meer dan 10.000 mensen hebben psychische
klachten, hun aantal neemt alleen maar toe. De onzekerheid in de versterking is slopend. Met
nog altijd gaswinning tot 2030, met nog altijd grote risico’s voor onze veiligheid, en ja, ook onze
portemonnee, en nog een paar jaar kans op naschokken, zouden we het nog veertien jaar moeten
uitzingen. Een onmogelijke opgave. Dan is Groningen definitief stuk. Dat kunnen we niet laten
gebeuren. Op geen enkele manier. Laat niet over uw hoofd heen regeren. Het is heel erg duidelijk,
dat dit niet werkt. Eis uw recht. Op veiligheid. Op schadeherstel van Groningen.
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Voorwoord
Dit voorwoord schrijf ik op het moment dat er een
bestuurlijke beving plaats vindt rond de aardbevingsproblematiek. De onderhandelingen tussen de regio en minister Wiebes over de voortgang van de versterking zijn
vastgelopen. Mede als gevolg daarvan is Hans Alders
opgestapt als Nationaal Coördinator Groningen (NCG).
Het belangrijkste breekpunt met de minister is de vraag
in hoeverre de ingezette versterkingsoperatie stopgezet
mag worden, nu er plannen zijn de gaswinning binnen
4 jaar aanmerkelijk te verminderen. De minister vindt
dat we eerst maar eens het onderzoek moeten afwachten van TNO, KNMI en het SodM.
Wellicht zeggen die dat het nu snel veiliger wordt. In dat geval kun je de ingrijpende versterking en sloop deels voorkomen. Het klinkt redelijk maar kom dan wel je afspraken
na. Je kunt niet blijven dobbelen met de levensloop van honderden gezinnen die al een
jaar geleden te horen kregen dat hun huis onveilig was en dat dit versterkt of gesloopt
moest worden. Hoezo betrouwbare overheid ....
De minister zegt: als we minder zwaar versterken, komen andere huizen sneller aan
beurt. Prima, maar dat kan pas als het daadwerkelijk veiliger is geworden. De komende
drie jaar blijft de gaswinning echter op hetzelfde niveau! Dat de aanpak van de versterking beter kan, daar is de GBB het mee eens, maar het inbreken op reeds gemaakte
afspraken is het verkeerde signaal aan de regio op een zeer slecht moment. Het wekt
de indruk dat Den Haag de bewoners in Groningen nog steeds niet serieus neemt.
Hans Alders had de ondankbare taak om in een extreem complexe situatie het wiel uit
te vinden. Hij ondervond daarbij veel tegenstand van de NAM en Den Haag werkte ook
niet mee. Veel van de kritiek op schadeafhandeling en versterking landde op hem. Vaak
was dit niet terecht. Uit eigen ervaring kan ik melden dat aan de onderhandelingstafel
met de minister bij Hans Alders altijd het belang van de regio voorop stond.
Ook burgemeester Rodenboog van gemeente Loppersum stapte onverwacht op. Met
hem verliest niet alleen Loppersum, maar ook de andere aardbevingsgemeenten
iemand die de belangen van de bewoners niet alleen in Den Haag, maar ook in de
landelijke media vertolkte.
Iets anders: op 29 mei zijn de verhoren gestart van de getuigen in de strafzaak tegen
de NAM, naar aanleiding van de aangifte van de GBB en een aantal particulieren. Het
Openbaar Ministerie (OM) laat duidelijk blijken er geen zin in te hebben daar indirect
ook de Staat wordt belast. Kennelijk wordt volgens het OM ons geen onrecht aangedaan ook al verkeren duizenden gezinnen in gevaar van wie de huizen de komende
jaren moeten worden versterkt of gesloopt. En de schade, waardedaling, stress,
gezondheidsklachten, ....? Ach, het schijnt tot de speelruimte van de multinationals
te behoren. Maar wij Groningers, wij gooien ze het land uit!
Jelle van der Knoop
Voorzitter GBB

De volgende krant verschijnt september 2018.
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De standpunten van de GBB over gaswinning en versterking

De gaskraan moet zo snel mogelijk dicht
Randvoorwaarden voor de versterkingsoperatie
Voor het realiseren van de versterkingsoperatie is “draagvlak” nodig onder de bewoners.
Dat wordt slechts dan verkregen als aan een
aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Hieronder laten we deze volgen:

De minister van EZK, Eric Wiebes, geeft aan dat de gaswinning in oktober 2022 op
jaarbasis 12 miljard kuub zal bedragen en dat wanneer ook alle aanvullende maatregelen slagen, de gaskraan helemaal dicht kan. De GBB is hier blij mee. Maar de
GBB eist daarnaast van de minister dat hij zich aan het afgesproken meet- en regelprotocol houdt. Dit houdt in dat, gegeven de seismiciteit van de afgelopen maanden
(code Oranje), er per direct maatregelen moeten worden genomen. Het meet- en
regelprotocol geeft aan dat de winning zo snel mogelijk omlaag moet.
Zolang huizen niet aan de veiligheidsnorm
voldoen, moet er versterkt worden
De huizen die zijn geïnspecteerd en niet
voldoen aan de actuele veiligheidsnorm
moeten worden versterkt. Dat heeft ook de
minister toegezegd. Maar door nu de versterking tijdelijk ‘on hold’ te zetten neemt
hij een voorschot op de effecten van een
daling van de gaswinning in de toekomst.
Dat is echter niet verantwoord. Besluiten
moeten worden gebaseerd op actuele wetenschappelijke analyse en niet op optimisme. Hoe snel de dreigingnorm zal dalen is
niet op voorhand te zeggen. Er zal voor de
komende tijd in ieder geval rekening gehouden moeten worden met een aardbeving

van 5.0. De GBB vindt dus dat alle huizen
die zijn geïnspecteerd en zijn doorgerekend
en onveilig zijn bevonden, zo snel mogelijk
moeten worden versterkt. Pas als er nieuwe
berekeningen zijn gemaakt waaruit blijkt dat
het veiliger is geworden, kunnen alle huizen
met de nieuwe norm worden doorgerekend,
inclusief die al zijn doorgerekend. Met de
huidige versterkingsaanpak duurt het te
lang voordat de meeste huizen zijn versterkt. Aldus wordt veiligheid niet adequaat
nagestreefd. De enige echte oplossing is
het zo snel mogelijk stoppen van de gaswinning. Alleen dan is er een grote kans dat de
seismiciteit zo sterk daalt, dat versterken
nauwelijks nog nodig is.

10 TIPS voor versterkingsoverleg
Hoe ga je het versterkingsoverleg in?Let op: er zitten individuele en collectieve
componenten aan!
Hoofdpunten:
a. Uitgangspunt: samen waar mogelijk;
individueel als ’t moet
b. Voorkom dat je ruzie met elkaar krijgt
c. Denk na over wat je zelf wilt en
laat je helpen
d. Overleg in alle openheid met
deskundigen en buren
e. Maak samen een plan voor
de straat/buurt
TIPS
1. Organiseer de buurt;
2. Verdeel de taken (wie leidt, wie roept
samen, wie legt verslag, wie zoekt uit);
3.Zet alle informatie op een rijtje (regels,
procedures, organisaties voor ondersteuning, namen, adressen, etc.)
4.Zorg dat alle informatie voor iedereen
beschikbaar is en wordt gedeeld, liefst op
een besloten site die voor leden toegankelijk is (drive, dropbox, etc.)
5. Overleg met elkaar en met begeleiders
op drie verschillende niveaus:

a. Individueel (over je situatie en je huis)
b. Per blok (over procedures, rechten, spel-regels en over de samenhang in de aanpak)
c. Per straat/wijk (over de toekomst)
6. Plan onderling overleg in samenhang met
het proces van de versterkingsoperatie;
bespreek alle bijeenkomsten met NCG
en CVW met elkaar voor: wat vinden WIJ;
willen WIJ;
7. Bereid je samen voor op komende versterkingsgesprekken en onderhandelingen,
ook op individuele; deel informatie met
elkaar zonder dat je al je geheimen prijs
hoeft te geven; maar blijf wel open naar
elkaar en praat alleen over elkaar waar de
ander bij is;
8. Let er op dat alle individuele en collectieve rapportages (van NCG, CVW, e.a.) op
dezelfde wijze tot stand komen om tot een
goede vergelijking te kunnen komen;
9. Kies samen individuele en collectieve
begeleiding, persoonlijk en bouwkundig;
10. Blijf elkaar doorlopend informeren, ook
als je zelf de regie wilt houden.

* Betrokkenheid van bewoners
Bij woningen die moeten worden versterkt
wordt zwaar ingegrepen. De verwachting is dat
veel woningen worden gesloopt. Dit heeft bij
veel dorpen een geweldige impact. Belangrijk
is daarom dat bewoners intensief worden
betrokken bij de aanpak van de versterking
van hun woning, dorp of wijk. Dit is een voorwaarde voor het krijgen van draagvlak voor de
versterkingsoperatie. Daarnaast moeten de
bewoners ook worden betrokken bij belangrijke
gemeentelijke besluiten in het kader van de
versterking, bijvoorbeeld met betrekking tot de
herinrichting van het dorp. Zonder betrokkenheid van bewoners is de versterkingsoperatie
gedoemd te mislukken. Het vergt extra tijd in
het proces maar zonder draagvlak verlies je
uiteindelijk nog meer tijd.
* Aanpassing uitvoeringskaders en aansturing
De aansturing van het versterkingsproces
moet zodanig zijn dat de belangen van de
bewoners daar optimaal in zijn geborgd. Dat
is nu niet het geval. De afspraken die met de
NAM zijn gemaakt (kaders Uitvoering Versterking) geven de NAM een te grote controlefunctie terwijl de mogelijke zorgplicht van het Rijk
niet voldoende inhoud wordt gegeven. De GBB
is van mening dat de NAM niet (meer) moet
worden betrokken bij de versterkingsoperatie.
Dat betekent dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen. Verder moet er een
fonds komen waarmee de extra investeringen

die nodig zijn, bovenop de versterkingskosten,
kunnen worden gefinancierd. Deze vallen niet
vanzelfsprekend onder de aansprakelijkheid
van de NAM. De zorgplicht van de overheid
kan hier vorm worden gegeven.
* Compensatie van bewoners en regio
Momenteel ondervinden bewoners overlast
en verschillende vormen van schade door
de aardbevingsproblematiek (bevingschade,
immateriële schade, vermogenschade). Ook
de versterking brengt een geweldige overlast
en mogelijk bijkomende kosten en schade met
zich mee. Vanzelfsprekend moeten bewoners
deze kosten en ander financieel nadeel vergoed krijgen. Verder zal er een vorm van compensatie tegenover de overlast moeten staan;
zo kan een dorp jarenlang veranderen in een
bouwput. De bewoner vraagt niet om deze
ellende. Dit leidt tot een gevoel van onrecht en
boosheid en stress. Ook de regio ondervindt
schade. Te denken valt aan imagoschade, verstoring van de woningmarkt, de verslechtering
van de economische markt, het teruglopen van
investeringen, extra krimp, enzovoort. Deze
moet worden ingeschat en gecompenseerd.
Een economische impuls in Groningen door
het Rijk is meer dan terecht. Verder brengt de
versterking aanvullende kosten voor gemeenten met zich mee (bijvoorbeeld herstel van
wegen, herinrichting van de woningvoorraad);
ook die moeten worden gecompenseerd. De
GBB wil dat bovenstaande wensen voldoende
zijn geborgd in de versterkingsoperatie. Verder
dienen acuut onveilige huizen, panden met
een publiek karakter, inclusief zorginstellingen
zo snel mogelijk versterkt te worden. Ook
kunnen inspecties en sterkteberekeningen
doorgaan, mits de kaders voor de uitvoering
van de versterking worden aangepast.
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www.bauhaus-nl.com

Méér dan een bouwmarkt!
Méér dan een bouwmarkt!

Het voordeligste

bouwcentrum van Groningen!
Samen zetten wij de schouders eronder
Zijn er door omstandigheden ineens flinke klusprojecten of renovaties?
En heb je hiervoor professionele gereedschappen of machines nodig? Bijvoorbeeld een
betonmolen, trilplaat of sloophamer? Met de machine-uitleenservice draagt BAUHAUS graag een
steentje bij. Het aanschaffen van dure machines die je toch maar één keer gebruikt, dat is niet
nodig. Bij ons kun je gewoon een leenmachines meekrijgen! De eerste 24 uur is dat helemaal gratis!
Zo zetten wij samen de schouders eronder.

Machine-uitleenservice
1e dag gratis!

Veel dingen heb je maar zelden nodig – daarom kun je professionele
gereedschappen en machines bij
BAUHAUS lenen. Dit is makkelijk en
kost niets. Wel zo handig! In de drivein kun je terecht voor meer informatie
over deze service.

Zaagservice

Aanhanger-uitleenservice
Eerste 2 uur gratis!

Bij grotere aankopen van BAUHAUS kun
je voor het transport kosteloos een aanhanger gebruiken. Bij het Klant Informatie Centrum kun je terecht voor meer
informatie over deze service.

Verfmengcentrum
Onze gespecialiseerde medewerkers
zorgen voor maatwerk van hout.
Ze doen dit met veel kennis van
zaken en op de millimeter nauwkeurig – precies zoals je het wenst.
Dit geldt natuurlijk ook voor speciale
oplossingen. En wij zijn pas tevreden
als jij dat ook bent.

Bornholmstraat 15
9723 AW Groningen

www.bauhaus-nl.com

Om de juiste verfkleur te waarborgen,
mengen wij alle verfwensen afzonderlijk. Volledig automatisch, met de precieze schakering – en natuurlijk om direct kant-en-klaar mee te nemen. Of het
nu gaat om lak, muur-, latex-, hout- of
siliconenverf: wij kunnen altijd precies
de juiste verfkleur voor je mengen.
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Onzekerheid heerst in Groningen: Een bewoner
versterkt bij voorbaat zijn schuilcaravan, voor het geval
zijn woonhuis het begeeft bij een toekomstige beving.
(fotografie Paul Moonen)

Onzekerheid heerst
Jarenlang is er hier in de regio de ene leugen na de andere verspreid. Gaswinning
veroorzaakt geen aardbevingen, gaswinning veroorzaakt zeker geen bevingen boven
3.0 richter, de gaswinning kan beslist niet terug, een stikstoffabriek is niet nodig.
De schade wordt ruimhartig vergoed, de huizen zullen veilig gemaakt worden.
De ene na de andere onbegrijpelijke
maatregel treft de inwoners: na
Huizinge gaat de gaswinning omhoog,
de schadeafhandeling wordt commercieel
uitbesteed aan een filiaal van de
schadeveroorzaker. Schade vergoed
krijgen wordt een soort loterij. Adviezen
en maatregelen voor versterking
buitelen over elkaar heen, net
herstelde huizen gaan weer op de
schop voor versterking. Minister Wiebes
roept, dat de gaswinning gaat stoppen
na 2030 en op wonderlijke wijze daalt
het geloof neer, dat de bevingen zullen
stoppen. Wat ze natuurlijk niet zullen
doen. In elk geval nog vier jaar lang
zal er grote hoeveelheden gas
gewonnen worden. Met een aanhoudende
grote kans op (grote) bevingen.
Onzekerheid heerst.

Voor miljarden euro’s schade aangericht
Wat betekent dit voor de betrokkenen?
Weinig mensen weten, dat 100 jaar geleden
Usquert het rijkste dorp van Nederland was.
Volgens alle overzichtkaartjes van de EU is
Groningen ook nu de rijkste regio van Europa. Bij zijn aantreden in 2013 constateert
de Nationaal Coördinator Groningen, Hans
Alders, echter al dat de bevolking vergrijsd
is, lage inkomens heeft en de regio krimpt.
Dat klopt onderhand. Hoe is dat mogelijk?
Er is voor bijna €300 miljard verdiend aan
het aardgas. Er is bijna geen cent in de regio
gestoken. Integendeel, er is voor miljarden
schade aangericht. Niet alleen aan het landschap, of openbare gebouwen. Huizen van
gewone mensen zijn beschadigd, de waarde
gezakt. Woningprijzen zijn onevenredig laag,
dus hebben de eigenaren weinig kapitaal.
De banen zijn schaars, dus lonen laag.

Ook dr. Katherine Stroebe stelt, dat zij als onderzoeker neutraal wil blijven en zich niet
in de politieke discussie wil mengen. Zij spreekt van een “chronische ramp”. Uit de
rapporten van de Rijksuniversiteit blijkt, dat schade aan woningen de oorzaak is van
een slechtere gezondheid. De situatie is ernstig en alarmerend. In januari stond de
teller al op 10.000 mensen met gezondheidsklachten. “De geestelijke gezondheid in
de regio is gedaald sinds het begin van ons onderzoek in 2016, zeker voor mensen, die
meervoudige schade aan hun woning hebben,” aldus dr. Stoebe. “Wanneer de winning
stopt, dan nemen hopelijk ook de bevingen af. Mensen moeten toekomstperspectief
krijgen. Dit draagt bij aan het veiligheidsgevoel en hoe eerder dat er is, des te beter.
Wel moeten we de zaken goed blijven monitoren.” Ook spreekt de onderzoekster haar
zorgen uit over de versterking. Uit het onderzoek van Gronings perspectief blijkt, dat
gevoelens van gebondenheid met buurtgenoten een buffer kunnen zijn tegen slechte
gezondheid. “We hebben gezien, dat de versterking deze gemeenschapszin kan bedreigen, daar maken de bewoners zich ook zorgen om”. “Ik zie, dat het in sommige dorpen
gewoon niet lukt, mensen krijgen het niet samen voor elkaar. Toch is het belangrijk voor
bewoners om, wanneer ze dat zelf willen, ook zelf de regie te hebben. Dat plannen niet
alleen van bovenaf opgelegd worden.”

Welk bedrijf wil met alle onzekerheden hier
investeren? Welke boerenzoon wil, naast de
gebruikelijke onzekerheden bij het boerenbestaan, een familiebedrijf overnemen met
lekkende mestkelders, verzakkende schuren,
verzakkende weilanden en een containerwoning naast het woonhuis? Of de ondernemer
in Loppersum, die na het versterken van zijn
bedrijfsruimte een derde minder klanten kan
bedienen. Maar zijn lasten zijn op zijn minst
gelijk gebleven.
Onwettig, onmenselijk en ongelofelijk
Dat huizen onveilig zijn in Nederland is
onwettig. Dat mensen in Nederland onveilig zijn is onmenselijk. Dat dit gebeurt
onder de verantwoordelijkheid van onze
eigen overheid is ongelofelijk. En dat die
onveiligheid nog veertien jaar (of meer) kan
duren is niet te bevatten. Wat doet dat met
mensen? Door Impact, een landelijk advies
en kenniscentrum voor psychosociale zorg,
is in 2017 een rapport gepubliceerd over de
gevolgen van langdurige stress op mensen
en groepen mensen (zie kader). Professor dr.
Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe doen
voor de Rijksuniversiteit Groningen al een
paar jaar onderzoek onder de bevolking naar
de gezondheid in relatie met de gaswinningsellende (zie kader). Als onderzoekers
willen ze absoluut neutraal blijven, maar de
resultaten lijken er duidelijk op te wijzen, dat
meer schade en langere onzekerheid erg
ongezond zijn.
Zeker. Er gloort licht aan het einde van de
tunnel. De winning gaat stoppen. Maar op
deze manier gaat niet iedereen ongeschonden het einde van de tunnel halen. Eerder
stoppen met winnen is een begin, toekomstperspectief het volgende. Er moet een
plan komen en meer dan dat, er moet geld
komen. De schade, die Groningen is aangedaan moet hersteld worden. En niet met een
gezant uit de Hofstad, die komt vertellen
hoe het moet. Geef de inwoners de ruimte
om met hun eigen plannen te komen. Er zijn
de laatste maanden prachtige initiatieven
ontwikkeld op dorpsniveau of in wijken. Die
moeten worden omarmd. Geef de inwoners
de mogelijkheid zelf hun eigen huizen, hun
eigen buurt, hun eigen dorp veilig te maken,
te herstellen. Een paar nieuwe lantaarnpalen en een wipkip voor de kinderen op een
pleintje zijn volstrekt onvoldoende.

Dr. Michel Dückers van Impact stelt als
allereerste, dat hij en zijn organisatie
neutraal moeten blijven. “Wij adviseren
ook voor de overheid. Maar naar eer
en geweten kan ik verklaren, dat langdurige blootstelling aan zulke stress
gevaarlijk is.”
Uit het onderzoek van Impact blijkt,
dat de sociale cohesie, wat mensen
nu nog bij elkaar houdt, door snelle
wisselende omstandigheden van een
beschermende factor kan veranderen
in een risico.
Volgens Jorien Holsappel van
kenniscentrum Impact is het vooral de
schade als gevolg van de bevingen
die mensen op den duur kan gaan
opbreken. “Schade aan je huis,
veranderingen in je directe leefomgeving komen dichtbij; je wordt eigenlijk
doorlopend geconfronteerd met die onveiligheid en onzekerheid. Schadeprocedures kosten mensen heel veel tijd.
Het geeft aanhoudende stress, wat een
verhoogd risico op gezondheidsklachten geeft.” Op verzoek van de Commissie Bijzondere Situaties heeft Impact in
2017 de beschikbare rapporten
over gezondheidsgevolgen van de
gasbevingen bekeken. Uit literatuur
over rampen en omgevingsblootstelling zijn allerlei risicofactoren voor
gezondheid bekend, bijvoorbeeld
de blootstelling zelf, maar ook lage
sociaaleconomische status, mate
van verbondenheid met de omgeving,
gevoel in de steek gelaten te zijn en
verlies van vertrouwen in de overheid.
“De rapporten laten duidelijk zien dat
deze en andere risicofactoren aanwezig
zijn in de gebieden waar sprake is van
schade aan huizen” De aanpak is bovendien langdurig en ingewikkeld: “De
samenhang tussen factoren is complex
en dat los je niet zomaar op, ook niet
als de boringen direct stoppen. Het
is de vraag of daarmee de bevingen
ook stoppen. Bovendien is herstel van
huizen en gebouwen al een enorme
opgave, maar herstel van vertrouwen
is zeker zo belangrijk en moeizaam.
Mensen voelen zich nu vaak niet gehoord en hebben niet het gevoel grip te
hebben op hun situatie.”
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LOP P E RSUM

Stationslaan 8
9919AB Loppersum
info@ontwerpstationloppersum.nl
www.ontwerpstationloppersum.nl
Geir Eide
06-51660461
René Wubs

06-38543469

Ontwerp en uitwerking
Haalbaarheidsonderzoeken
Aanbesteding en bouwbegeleiding
Bevingen: bouwen en versterken

Het Erfgoedloket Groningen is het centrale informatie- en steunpunt voor bewoners
en eigenaren van monumentale panden.
U vindt bij ons informatie over onderhoud en restauratie, regelgeving en procedures,
financiering en subsidies. Maar natuurlijk ook over verduurzaming, schadeherstel en versterking.
Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op!
Erfgoedloket Groningen
Hoge der A 5
9712 AC groningen
T. 050 - 313 27 09
info@erfgoedloketgroningen.nl
www.erfgoedloketgroningen.nl

Aardbevingschade?
Persoonlijk
Betrouwbaar
Betrokken
Deskundig

Wij ondersteunen u met
een contra-expertise
De bevingen stoppen dat kunnen wij niet, maar een gedegen second
opinion over uw schade, dat maken wij graag voor u. Natuurlijk op de
wijze zoals u van ons gewend bent, eerlijk en oprecht.

WWW.GRONINGER-BODEM-BEWEGING.NL
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Code Oranje
Moet er niet nu meteen iets worden gedaan
aan de aardbevingsdichtheid en het aantal
bevingen? Code oranje geeft aan dat risico’s
beperkt moeten worden door voorzorgsmaatregelen te nemen.
‘Pas op de plaats’, zei de GBB. ‘Pas op de
plaats’, zei ook Eric Wiebes. Maar de ene
‘pas’ is de andere niet… De GBB wil de
pas omwille van de kwaliteitsverbetering
van de versterking. Een simpel ’Denk na
voordat je iets doet’. Eric Wiebes wil een
pas op de plaats omdat hij denkt dat de
bevingsrisico’s binnenkort dalen doordat de
gaskraan straks dichtgaat. Maar minister,
daar zijn we nog niet (code oranje…). De
versterking moet dus wel degelijk doorgaan
voor die panden waar al vergaande verwachtingen zijn gewekt, voor openbare panden
en natuurlijk voor zeer kwetsbare panden.
Minister Wiebes, het kost wat, maar dan
krijg je ook wat.. een vergroot vertrouwen
namelijk!

In Groningen zijn we in verwarring… De gaskraan gaat dicht… Hoera, Hoezee! Hoezo? Het KNMI hanteert een waarschuwingssysteem voor het Groningenveld met de
kleurencodes: rood, oranje, geel (alert zijn!) en groen. Groningen zit momenteel in
code oranje, wat zoveel betekent als ‘Grote kans op een gevaarlijke situatie. Wees
voorbereid’.
We zouden het haast vergeten door de
‘Gas naar nul’ uitspraken van minister Eric
Wiebes, maar de winning onder Groningen
gaat momenteel gestaag door. Met name
in het oosten van het Groningenveld. En

ook de aardbevingen houden aan. De NAM
houdt zich niet in. De NAM negeert de waarschuwingen en heeft het dashboard met
kleurencodes op haar website (www.nam.
nl) nota bene in grijstinten weergegeven.

Waardedaling woningen
Behalve fysieke schade aan de woning
zijn er ook tal van andere vormen van
schades door de gaswinning opgetreden. Onder meer immateriële schade
en waardedaling van de woning. De
fysieke schade is nu bij de NAM weg,
en nu via de TCMG “publiek” georganiseerd. Wat gebeurt er met de andere
schadesoorten?
Over waardedaling van woningen schrijft
minister Eric Wiebes in een brief aan de
Tweede Kamer op 14 mei 2018 het volgende: ”Om de woningeigenaren in het aardbevingsgebied te compenseren heeft de NAM
de regeling waardedaling ingevoerd. Deze
regeling biedt compensatie als de woning
bij verkoop minder opbrengt door het

risico op aardbevingen. Het Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden heeft op 23 januari
2018 echter geoordeeld dat compensatie
voor waardedaling ook onafhankelijk van
verkoop dient plaats te vinden. Het is mijn
ambitie om alle vormen van schade door
gaswinning in Groningen publiek af te handelen waar dat mogelijk en wenselijk is.
Dit geldt dus ook voor schade in de vorm
van waardedaling van woningen. Daarom
stel ik een commissie in die zal adviseren
over of en hoe publieke uitvoering van de
uitspraak van het Gerechtshof kan worden
vormgegeven. In het najaar zal ik mede op
basis van het advies van deze commissie
bezien hoe ook deze vorm van schade
publiek kan worden afgehandeld en uw
Kamer hierover informeren.”

Eric Wiebes: Het gas gaat naar
nul en de NAM gaat er uit’
Gas naar nul en wel zo snel mogelijk! En
niet pas in 2030 zoals nu overal te lezen
is, maar – ook als het aan Eric Wiebes
ligt – al in 2023, wanneer alle aanvullende
maatregelen ook werkelijk lukken. ‘Ik heb
alle voorwaarden van de GBB ingewilligd’,
stelde Wiebes kort geleden nog en plein
publiek, ‘Het gas gaat naar nul en de NAM
gaat er uit’. Mooi minister! En zoals we dat

bij elke politicus doen, beoordelen wij ook u
op uw daden. De komende vier jaar zullen
we als GBB de regering op de huid zitten om
de doelstelling: kraan dicht, te behalen. We
zijn toe aan een perspectief waarbij we weer
luid en duidelijk met trots kunnen zeggen:
‘Er gaat niets boven Groningen’. Ook Eric
Wiebes weet dat er wat goed moet worden
gemaakt met wingewest Groningen. Het is
voor de hele wereld duidelijk dat onze regering, zonder gemor of krenterigheid, schatplichtig is aan Groningen en de Groningers.

Code Oranje
Ook nu wordt er nog veel gas gewonnen
in Groningen en geldt Code Oranje.
Vooruitlopen op een veronderstelde
vermindering van het veiligheidsniveau
is onverantwoord. Gegeven de uitlatingen van TNO en GTS zal vóór oktober
2022 de seismiciteit niet significant
afnemen; een belangrijk gegeven voor
een continueren van de inspecties
én voor het door laten gaan van de
noodzakelijke versterking van huizen
en gebouwen in het getroffen gebied.
Groningers zijn dus nog niet van het
probleem af en zijn allergisch voor de
waargenomen houding ‘De gaskraan
gaat dicht, jullie Groningers moeten niet
meer zeuren…’. Een versterkingsoperatie zal moeten worden voortgezet. Maar
op een weldoordachte wijze, waarbij de
bewoners daadwerkelijk centraal staan.
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Inloopspreekuur op dinsdag 14.30-16.30 uur en donderdag 9.00-11.00 uur.
Locatie: Molenweg 12 Loppersum (gemeentehuis)

Geheel onafhankelijk en kosteloos

Loopt u vast in het proces van schadeafhandeling of bouwkundig versterken
als gevolg van de gaswinning in Groningen?
Het Meldpunt Onafhankelijke Raadsman is er voor u!
Postbus 19

Telefoon

E-mail

Website

9919 ZG Loppersum

088 - 223 44 55

info@onafhankelijkeraadsman.nl

www.onafhankelijkeraadsman.nl
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Is Loppersum altijd de klos?
Eind 2014 werd besloten de productie in het Loppersum-cluster te minimaliseren.
De productie ging op de waakvlam (‘stand-by’). Het Staatstoezicht op de Mijnen
(SodM) schreef toen dat ze een snel effect op de seismiciteit verwachtte. Dat is
uitgekomen. Maar waarschuwde tegelijk dat de verlaging slechts van tijdelijke duur
zou zijn. Over een jaar of drie zou de seismiciteit weer toenemen, aldus het SodM.
En ook dat is uitgekomen. Om dat goed te begrijpen een korte uitleg over de werking van seismiciteit in het Groningenveld.
Het Groningenveld is gas dat zich in de
poriën van een gesteente bevindt (zogenaamd Rotliegend gesteente) op 3 kilometer diepte. De hoogte van de steenlaag is
gemiddeld 100 meter. Maar onder Loppersum, in de kern van het veld, is deze wel

250 meter hoog. Door de winning daalt
ondergronds de druk van het gas in de
steenlaag, en daardoor gaat het gesteente
werken, het drukt als het ware in. Dat heet
‘compactie’, en dat zorgt voor ‘seismiciteit’: aardbevingen.

Website Recht voor Groningen
vernieuwd!
Het bestuur van de GBB heeft de huidige websites opnieuw bekeken, aangevuld en opgefrist. Vanaf heden is de vernieuwde website ‘Recht voor Groningen’ in de lucht. Neem eens
een kijkje en deel hem vooral met familie, vrienden en kennissen. Stichting Recht voor
Groningen is opgericht door de vereniging Groninger Bodem Beweging. Met de ingezamelde
giften voert Recht voor Groningen rechtszaken
ten behoeve van gedupeerden van de mijnbouwschade (gaswinning) in Groningen.
http://www.rechtvoorgroningen.nl Binnenkort
zal ook de vernieuwde GBB website te zien
zijn. Daarover in de volgende krant meer.

Wat wij van minister
Wiebes willen horen
Wij hebben het inmiddels wel helemaal
gehad met vage toezeggingen en gebroken
beloftes. Het vertrouwen in de NAM is er
vrijwel nooit geweest en het vertrouwen in
de overheid is harder leeggelopen dan de
gasbel. Na de komende Kamerdebatten
over de gaswinning willen wij van minister
Eric Wiebes dan ook echt in beton gegoten
toezeggingen en boter bij de vis.
Dit is wat wij van minister Eric Wiebes
willen horen:
- De gaswinning in Groningen stopt
per 2023. Binnenskamers heeft de
minister dit al gemompeld. Nu is het
de hoogste tijd voor een harde grens,
zodat Groningen verder kan. Geen vaag
voornemen, dat de winning per 2030 zal
stoppen, maar geen gas uit Groningse
bodem na 2023.
- Er komt een herstelfonds voor het
totale bevingsgebied van minstens 10

miljard euro. Niet alleen voor herstel
van de materiële schade, maar ook
voor versterking, immateriële schade en
landschapsherstel. Met een keiharde
clausule, dat uit dit fonds geen juristen,
advocaten en andere regelneven betaald
gaan worden. Herstel en versteviging
vinden zo snel mogelijk plaats, waar
nodig en waar gewenst. De plannen
worden lokaal bedacht en uitgevoerd, de
regie ligt bij de betrokkenen.
- Het stoppen van de gaswinning in
Groningen wordt niet gekoppeld aan de
kreet “Nederland van het gas af”. Dit
zijn twee totaal verschillende dingen, die
goed gescheiden moeten blijven.
- Groningen moet economisch
gecompenseerd worden voor het
verlies van de werkgelegenheid van
de gaswinning. Bedrijven moeten
extra gestimuleerd worden om zich in
Groningen te vestigen.

Ook veroorzaakt compactie bodemdaling.
Deze is in Loppersum inmiddels ruim 30
cm. De druk in het veld was oorspronkelijk
350 bar, maar dat is in de loop der jaren
steeds verder afgenomen door de winning.
De eerste aardbevingen deden zich voor
omstreeks 1990, toen de druk gedaald
was tot ongeveer 150 bar, nu is de druk
nog gemiddeld 80 bar.
Het gesteente waarin het gas zit is niet een
keurig aangelegde strakke steenlaag, maar
een gesteente waar 10 miljoen jaar lang
van alles mee gebeurd is. Er zitten compartimenten in, gescheiden door breuklijnen.
In de volgende afbeelding wordt een doorsnede voorgesteld. Op de volgende landkaart zijn de breuklijnen aangegeven. De
kleurencodes geven de hoogteverschillen
aan. Een paar breuklijnen zijn vrij fors, met
name de Noordwest-Zuidoost breuklijnen
onder het Loppersumcluster. De meeste
zwaardere aardbevingen (bijvoorbeeld Huizinge 2012 en Zeerijp 2018) hebben zich
voorgedaan bij deze breuklijnen.
Wanneer de winningslocaties vergeleken
worden met de breuklijnen valt op dat er
ten oosten van de oostelijke breuklijn bij
Loppersum 2 locaties zijn (Leermens en
Zeerijp), en ten westen van de westelijke

breuklijn ook 2 (De Pauwen, Ten Post).
Ertussen ligt een dieper deel, de
Loppersumtrog genoemd, waarin geen
winningslocatie ligt. Gas stroomt van
een plek met hogere druk naar een
plek met lagere druk. Vanuit de trog stroomt
het gas dus langs de breuklijnen naar de
winningslocaties. Dit verklaart mede de
grote gevoeligheid van het Loppersum cluster voor seismiciteit. SodM noemt in haar
laatste rapport het veld onder Loppersum
“kritisch gespannen”.
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Demeterlaan 34
9694 ML Veendam
tel. (0598) 63 13 44

www.honebeek.nl
info@honebeek.nl

Glasatelier Honebeek is al jarenlang een vertrouwd adres
als het gaat om de restauratie van glas-in-lood. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat wij een lange lijst aan
referenties hebben zie onze website.

Daarnaast hebben wij een zeer groot aanbod glassoorten
waardoor het altijd mogelijk is een identieke glassoort te
gebruiken, kortom: wij herstellen glas in lood volledig
naar oude glorie. Ook kunnen wij uw bestaande glas in
lood ramen plaatsen tussen HR++ isolatiebeglazing.

BOUWMATERIALEN
WAAR & WANNEER JE MAAR WILT
De bouw verandert snel en als bouwer
verander jij mee. BMN Bouwmaterialen
ondersteunt je daar volledig bij. Met de beste
service, juiste voorraad, flexibele 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

Beste service

Flexibele logistiek

Juiste voorraad

Vakkundig advies

Opwierdermeerweg 2 I 9902 SG Appingedam
T 0596 614 900 I E
@bmn.nl

Voor uw aardbevingsschade,
bent u bij ons aan het juiste adres!
Erkend door:
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Post van m’n dochter… uit 2050

Over het toekomstperspectief van Groningen na de jaren ‘10 van de 21ste eeuw.
Tekst: Derwin Schorren (op persoonlijke titel)

Enige tijd geleden schreef ik het artikel Post van m’n dochter… uit 2050. Een
fictieve brief door mijn dochter aan mij geschreven in het jaar 2050. Ik had behoefte om vooruit te kijken. Om te kijken naar een tijd waarin we verlost zijn van de
gaswinningsellende die ons nu zo bezig houdt. De brief uit 2050 is een verhaal, een
perspectief in meerdere lagen. Het is een aanklacht, een waarschuwing ook. En een
oproep.
Groningen gepositioneerd als Midden-Friesland is natuurlijk geschreven met een vette
knipoog. Maar het is wel eens aardig om
vanuit een ander perspectief te kijken en te
denken.
Het artikel geeft geen verholen toekomstvisie van de GBB weer. Het werd door mij
geschreven op persoonlijke titel. Ik schreef
in de brief dat mijn dochter over 32 jaar
weer in haar ouderlijk huis en de Ommelanden wil wonen. Door dit op te schrijven
besef ik dat ik oprecht geloof in een mooie
toekomst voor Groningen en voor ons Groningers in deze machtig prachtige provincie.
Dat stemt mij blij…hoewel ik weet dat er
nu nog veel werk aan de winkel is.
Voor ons allen. En ook voor de GBB!
Hieronder het artikel:
Vannacht werd het Groninger land dankzij
de milde vorst bedekt door een dun wit
laagje bevroren dauw. De jonge ochtendzon liet het ijslaagje twinkelen. Een warme
gloed verspreidt zich. Het is windstil.
In de lucht nog geen wolkje te bekennen.
En vogels lijken hun voorjaarsdeuntje al
weer te fluiten. Vol goede moed over wat
komen gaat.
Dit is mijn wereld, mijn Groningen. Even
bevroren in de tijd. En even ontdaan van
alle sores die zich op en onder haar oppervlakte afspeelt. Helaas is er voor mij en
vele anderen ook die andere realiteit. Sinds
Huizinge komt de ellende van het jarenlang
leegzuigen van de bodem onder onze huizen en landerijen in alle hevigheid aan de
oppervlakte. En of die verwoestende ramp
in slow motion nog niet genoeg is. De grootste ramp lijkt nu de houding van de politiek
naar Groningen en de Groningers. Door de
Haagse, decennia durende, absolute controle over wingewest Groningen, lijken lokale
en regionale politici en ambtenaren gewend
geraakt aan hun gevangenenstatus. Het is
soms alsof ze lijden aan het Stockholmsyndroom, waarbij de gegijzelde (Groningen)
sympathie voor haar gijzelnemer (Den Haag)
heeft gekregen. Zoals gedupeerden daadwerkelijk gevangen zitten in hun eigen huis,
zo zit de regionale politiek gevangen in haar
afhankelijkheidsreflex. Word wakker!
Regionale politici; sta er op dat de destructieve mijnbouwactiviteiten onder onze
huizen en landerijen wordt gestopt. Neem
de tijd om écht goed over de toekomst van
Groningen na te denken. En niet vanuit
een louter economisch perspectief. Betrek
ons burgers daar bij! Eis een deel uit ‘s
Rijks ruif om onze eigen plannen te maken,
om deze uit te werken en om ze zelf uit
te voeren. Wees niet bescheiden! Wees
trots op ons mooie Groningen en bouw in
dit prachtig landsdeel, waar rust de ruimte
vindt en waar wolken de overhand hebben,
luchtkastelen. Luchtkastelen, als in idealen,
kunnen werkelijkheid worden. En als dat
ergens moet lukken, dan is dat in ons
wonderland Grunn.

Kan er iets moois uit deze voor Groningen
benarde situatie groeien? Ik geloof daar in.
En ik word blij wanneer ik de aan mij gerichte brief van mijn dochter uit 2050 lees…
Merlijne,
Stitswerd, 31 maart 2050
Hoi pappa,
Fijn dat jij en mam eergisteren samen
met Nanke en alle aanhang en kids op
mijn verjaardag waren. Ik word volgend jaar
al weer 50..!
Dank zij jouw verhalen werd ik weer mijn pubertijd ingetrokken. Ik was zo’n 16 jaar toen
jij al een tijd bezig was om die aardbevingen
in Groningen te stoppen. Wat een ontzettend idiote en vernederende tijd moet dat
voor jou en alle Groningers zijn geweest! Ik
herinner mij nog een enorme fakkeloptocht
in stad Groningen. En jij had toen nog haar.
Ik herinner me ook nog de latere bezetting
van de NAM locaties in het hele land en de
totale ontregeling van het verkeer in de randstad door gezamenlijke acties van Groninger
boeren, burgers en buitenlui. Zo’n massale
opstand van een bepaald landsdeel kende
haar gelijke niet in de geschiedenis. Indrukwekkend! Achteraf was dat het ultieme
moment waarop de oneigenlijke macht van
de Staat en de Shell voorgoed getemd werd.

Ik word 50 en jij was in deze tijd al 50 plus.
De tijd vliegt. Maar het jaar 2030 staat
me nog helder op het netvlies. Ik was net
bevallen van mijn eerste kind en ik verhuisde, na een poos in het buitenland te hebben
vertoeft, weer naar Midden Friesland.
Best handig trouwens dat ze de provincie
Groningen in 2025 om hebben gedoopt tot
Midden Friesland… Maar toch jammer dat
de naamsverandering door de gasperikelen
en het daardoor verkregen slechte imago nodig was. Maar zoals nu blijkt is het ook wel
een logische naamsverandering gebleken,
omdat wij als grootleveranciers van energie
en van alles dat met voedsel te maken heeft
– samen met Ost Friesland én onze oude
vertrouwde Friese buren - nu weer een groot,
krachtig en autonoom Fries (wadden)gebied
vormen: de Friese Waddengordel.
In het 2500 jarig bestaan van voormalig
Groningen ging het vanaf de oprichting van
de wierden (terpen) alleen maar voorspoedig
met dit oude cultuurlandschap. Het gasdebacle aan het begin van deze eeuw had zeer
negatieve kanten (daar weet jij alles van
pa…) maar zorgde er ook voor dat Groningers vanuit een ander perspectief naar
zaken begonnen te kijken. Waarom die afhankelijkheid van die Hollandse provincies?
Prachtig zoals de trots toch ging zegevieren
en de Groningers in opstand kwamen tegen
de regenteske benadering van de Hollandse
heren. Midden Friesland had daarbij het
geluk dat Holland het voormalig Groningen
liever kwijt dan rijk was. Anders zou er nog
bloed zijn vergoten.. – leer mij die Groningers
kennen. Met de miljarden aan compensatie
(helaas moest dat geld via het Internationaal

Gerechtshof worden opgeëist) konden
wij, samen met onze Friese buren,
beginnen aan de wederopbouw van de
Friese Waddengordel en aan de revitalisering van onze Friese ondernemingsdrang,
waar we 1500 jaar geleden al beroemd en
berucht om waren. Voormalig Groningen
beweegt niet meer maar bruist daarentegen
zoals nooit tevoren.
En dat kan ik weten pa. Nu ik weer in mijn
ouderlijk huis mag wonen en jullie een goed
leven hebben dicht bij Stitswerd, ben ik zo
blij dat de afgelopen honderd jaar de oude
provincie Groningen niet is mee genomen in
de ‘vaart der volkeren’ en dat na het gasdebacle aan het einde van de jaren tien, hier
geen ‘vernieuwers’ of andere ego’s werden
ingevlogen om de zeldzame rust in ruimte en
open luchten de vernieling in te helpen. Ik
ben zo blij dat jullie toen, in mijn puber tijd,
beseften dat er soms niets mis is met een
goed soort conservatisme.
En ik ben er zo trots op dat wij binnen de
Friese Waddengordel, dat zich strekt van
Harlingen tot Willemshaven, geheel zelfvoorzienend zijn. Dat wij zelf onze grootste afnemers zijn en dat goederenstromen tot een
minimum beperkt zijn. Dat kleinschaligheid
de kern is van onze samenleving en dat geld
als enige waarde haar glans heeft verloren.
‘Kon minder’ zou een oude Groninger zeggen. Vandaag weet de Midden Fries het; het
moest en het kan inderdaad met minder. En
we worden er hier niet minder gelukkig door.
Tot binnenkort maar weer ouwe xxx
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DE PRO’S VAN HBS
OPSTAL
DE PRO’S VAN
HBS
ERVAREN
PERSOONLIJK
ERVAREN
BETROUWBAAR
PERSOONLIJK
DESKUNDIG
BETROUWBAAR
REËEL
DESKUNDIG
REËEL

INVENTARIS
OPSTAL
INBOEDEL
INVENTARIS
KOSTBAARHEDEN
INBOEDEL
ANTIEK
KOSTBAARHEDEN
KUNST
ANTIEK
KUNST

UW PARTNER BIJ CONTRA EXPERTISES
EN TAXATIES
UW PARTNER BIJ CONTRA EXPERTISES
EN TAXATIES
HBS Expertises en Taxaties
Remiseweg 12A

Postbus 203

info@hbsexpertises.nl

info@hbstaxaties.nl

1251 HW Laren NH

1250 AE Laren NH

www.hbsexpertises.nl

T 035 685 45 91

HBS Expertises en Taxaties
Remiseweg 12A

Postbus 203

info@hbsexpertises.nl

info@hbstaxaties.nl

1251 HW Laren NH

1250 AE Laren NH

www.hbsexpertises.nl

T 035 685 45 91
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Besluiten Wiebes doen dorpen en gemeenten splijten
De chaos in gasland is langzamerhand compleet. Het enig positieve is dat minister
Wiebes zo snel mogelijk de gaswinning uit het Groningenveld op ‘nul’ wil zetten. Op
het terrein van schade en versterking is het leed echter nog niet te overzien. NCG,
CVW en TCMG zijn de instanties die mensen confronteren met brieven van wisselende strekking. Wie door de bomen het bos nog ziet …
Sommige mensen met schade kregen zes
keer (!) dezelfde brief van dezelfde afzender.
Dan mag je nog blij zijn dat het geen brieven
met tegenstrijdige inhoud zijn. Eén van de
dorpen waar alle ellende op het gebied van
schadeafwikkeling en versterking samenkomt,
is Overschild. In onze vorige editie gaven we al
aan dat het Witboek dat een groep inwoners
samenstelde om zoveel mogelijk de regie
van de versterking in het dorp te houden, in
de hele provincie veel navolging kreeg. Maar
daarmee hadden we buiten de waard Wiebes
gerekend. Die sloeg alle hoop weer snel uit
handen. De gevolgen van Wiebes’ ingrepen
laten zich het beste omschrijven als: bijna niemand weet op dit moment waar hij/zij aan toe
is. En dorpen als Overschild, maar ook Loppersum, Ten Boer, Ten Post en Appingedam lijken
– alle witboeken ten spijt – rijp voor tweespalt
en opstand. Oorzaak: verkapte bezuiniging op
de versterkingsoperatie. Denk je net te weten
waar je aan toe bent, gaat het al weer anders.
Hieronder een poging om de zaken op een
rijtje te zetten:

gesteund door de GBB! – ging echter snel
gepaard met het – tijdelijk – stopzetten van
de versterkingsoperatie. Immers, zo redeneert
Wiebes: als we versneld met de gaswinning
in Groningen gaan stoppen, kan het met die
versterking misschien ook wel wat minder.

De regie over de versterkingsoperatie lag bij
de Nationaal Coördinator Groningen. Die leek
voortvarend te werk te gaan door – na enkele
onthutsende pilots – grootscheepse versterkingsonderzoeken dorps- en wijksgewijs aan te
pakken. Niet alles kan tegelijk, nietwaar. Het
besluit van minister Wiebes om de gaskraan
zo snel mogelijk dicht te draaien – uiteraard

De aanpak van de woningen die al zijn onderzocht (punt 2 hierboven) en het programma
“Eigen Initiatief” zijn in ieder geval uitgesteld
tot de zomer: dan hoopt minister Wiebes de
resultaten binnen te hebben van onderzoeken
die KNMI, TNO, SODM en NEN instellen naar
de gevolgen – op termijn – van de besluiten
van Wiebes voor de risico’s in Groningen en

Gevolg: op z’n minst een driedeling
in de samenleving:
1. Mensen die al een versterkingsadvies voor
hun woning ontvingen krijgen alsnog een
nieuwe of versterkte woning;
2. Voor woningen die al zijn onderzocht, geldt:
u krijgt misschien een wat ander advies dan
we van plan waren te geven; de onderzoeksresultaten worden nog een keer bekeken;
3. Voor mensen van wie woningen die in de
planning zaten om te worden onderzocht
geldt: u moet nog even wachten en misschien gaat het wel helemaal niet door;
4. Mensen die deelnamen aan de programma’s “Eigen initiatief” of “Heft in Eigen
Hand,” hebben vergelijkbare brieven ontvangen.

dus voor de versterkingsoperatie. De voorgenomen aanpak van een groot aantal reeds
onderzochte huurwoningen, is eveneens ‘on
hold’ gezet, zoals dat heet. Afwachten dus wat
minister(s), gemeenten en woningstichtingen
samen beslissen. De meeste mensen zullen
pas na de zomer horen wat er verder gaat gebeuren. Versterkingen die al in gang zijn gezet,
gaan overigens gewoon door.
De verdere gevolgen laten zich bijna raden:
Delen van dorpen zijn straks versterkt of
vernieuwd. Andere delen krijgen een beperkte
aanpak. En aan sommigen woningen gebeurt
de komende jaren helemaal niks meer, althans

afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek van de vier instanties. Een gespleten
situatie waar inwoners kennelijk zelf niets over
te vertellen hebben.
Gemeenten sturen brandbrief
Geen wonder dat gemeenten en inwoners
opnieuw in de gordijnen zijn gejaagd. Zelfs
de gemeenten hebben al een brandbrief aan
minister Wiebes gestuurd dat ze het niet eens
zijn met zijn voornemen de versterking op te
schorten. Neem eindelijk de bewoners als uitgangspunt en leg de regie van de versterking
daar waar het hoort: in de regio.

Levensechte oefening
van de Veiligheidsregio
In november gaat het gebeuren. Er komt een grote, “levensechte” oefening om
de hulpdiensten voor te bereiden op “de grote klap”, een aardebeving van 4,5. De
oefening heeft plaats in Zuidwolde, aan de rand van het aardbevingsgebied, om de
bewoners in de al zwaarder getroffen gebieden niet nog meer te belasten.
Er wordt zelfs aan inwoners van een dorp
gevraagd “mee te denken” over de inhoud
van de oefening. De inwoners zijn belangrijk,
eindelijk. Want, zoals ook al uit een eerder
interview met de Veiligheidsregio in deze
krant duidelijk werd: de inwoners worden
geacht zichzelf te redden in de eerste uren
na de klap. Daarom zijn er hier en daar wat
huizen verstevigd. Deze bewoners hebben
dan 45 seconden om levend hun pand te
verlaten, voordat het instort. Zij kunnen dan
de hulpdiensten uit Groningen, Dokkum en de
kazerne van Zoutkamp met hun glimmende
bergings- en reddingvoertuigen en helikopters
opvangen met koffie en Groninger koek in het
eveneens versterkte dorpshuis.
Zelfredzaam
Zeker, de inwoners in Groningen zijn
zelfredzaam. Zeer zelfredzaam zelfs. En
er is een hoop zwaar materiaal aanwezig
om alvast te beginnen na een grote klap.
Maar tot nu toe gaat er geen cent hiervoor
naar de dorpen. Voorlichting is praktisch
afwezig. Op de website van de gemeente
Loppersum staan de enige tips over wat
te doen bij een aardbeving bij het kopje
“spreekbeurten”. Er moet veel meer gerichte
voorlichting komen. Wie doet wat na de klap,

waar liggen voorraden medische spullen,
waar is communicatieapparatuur te vinden,
wie heeft bergingsmateriaal. En dan het
meest opvallende aan deze oefening? Eén
dag oefenen in een dorp, onder de rook
van Groningen, zodat iedereen weer op tijd
thuis kan zijn. Er moest een brug zijn, zodat
Defensie kan laten zien, dat ze een noodbrug
kunnen bouwen. Dan één dag oefenen op
de kazerne met “speciale technieken”. En
één dag evalueren en nabeschouwen. Want
het moet tenslotte wel duidelijk zijn, hoe
je achteraf je eigen straatje schoon moet
vegen. Het is te hopen, dat de ervaringen van
deze oefeningen ook gedeeld worden met
de overige gaswinningsgedupeerden. Een
ramp komt altijd onverwacht met als gevolg
chaos en vaak schokkende beelden. Mensen
raken in paniek en in de war. Maar je kunt
mensen daar min of meer op voorbereiden
door duidelijk te vertellen, hoe ze zichzelf in
de eerste uren na een ramp moeten redden.
Maak duidelijk waar hulpgoederen te vinden
zijn. Stel hiervoor een aantal mensen per wijk.
buurt of dorp aan als coördinator. Hou het
simpel, want na die klap is er geen stroom,
geen internet, geen 112. Je moet het zelf
doen. Reken niet op hulp. Bel geen 112. Want
dat werkt niet. Doe het zelf.
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Actie bij de cluster Loppersum
Met briefjes op het prikbord van een aantal supermarkten werd een actie bij de cluster Loppersum aangekondigd. ‘Binnenkort gratis oud ijzer op te halen wegen beëindiging bedrijfsactiviteiten in de cluster Loppersum’ In een ludieke actie trotseerde een groep actievoerders
de bittere kou en toog met slijptol naar boorlocatie Leermens.

Fracken bij Pieterzijl?
Precies op de dag, dat minister Wiebes bekend maakte, dat de gaswinning in Groningen
zal gaan stoppen, startte de inspraakronde voor de vergunning om bij Pieterzijl gas te
winnen door middel van de omstreden fracking-methode. Grenzend aan het Groningenveld is dit volgens de minister een apart ‘klein veld’ waar NAM vergunning heeft om te
winnen. De kans op aardbevingen zou miniem zijn en de bodemdaling gering. Desondanks tekenden de omliggende gemeentes, de provincies Groningen en Friesland en het
Wetterskip Fryslân bezwaar aan. Op de voorlichtingsavond op 5 april lieten de dorpsbewoners, samen met een aantal bezorgde burgers uit de omgeving, luid en duidelijk hun
ongenoegen blijken over deze vergunningverlening.

GBB
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Koningsdag Groningen
De Grote Markt stond in het teken van de gaswinning in de provincie. Na een verhaal van burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum, werd een gedicht voorgedragen. De Koninklijke
familie ontmoette verder enkele gedupeerden uit verschillende gemeenten uit het aardbevingsgebied.

Gedicht voor de Koning
De groepen 3 en 4 van basisschool de Zandplaat in ’t Zandt hielden zich bezig
met de aardbevingsproblematiek. Aanleiding: maandag 8 januari 2018, omstreeks
15 uur een beving van 3.4 op de schaal van Richter! Op Koningsdag mocht leerling
Karlijn Brontsema de gezamenlijke bevindingen voor het koninklijk gezelschap
ten gehore brengen op het aardbevingsplein dat was ingericht op de
Grote Markt in Groningen:
Maandag
Bijna 3 uur
Trilling onder je voeten
Waaa
De vloer trilt opeens
Geschrokken
Niet leuk

Vervelend
Schrok me een hoedje
Scheuren
Instorten
Puinhoop
En nu? ………

Reactie van de Koning:
“Dank je wel. Maar hopen dat het vanaf nu beëindigd wordt, he.”

in actie
Actie bij Aandeelhoudersvergadering Shell
Een bus vol Groningers reisde af naar Den Haag om te protesteren bij de ingang van het
AFAS Circustheater, waar de aandeelhouders van Shell bijeen waren voor hun jaarlijkse
aandeelhoudersvergadering. In een kleine expositie werd aandacht gevraagd voor de
rechtszaken die wereldwijd tegen Shell lopen. De expositie toonde het juridische doolhof
waarin Shell is beland en is georganiseerd door Amnesty International, Global Witness,
Greenpeace, Milieudefensie en de Groninger Bodem Beweging.
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GRATIS
AFSTANDSBEDIENING
BIJ EEN
KNIKARMSCHERM!

Taxatiekantoor Thoes
Voor het bepalen van de waarde van uw woning in
verband met aanvraag financiering, bij verdeling ivm
echtscheiding, aankoop woning.

GRATIS MONTAGE
BIJ AANSCHAF
ROLLUIKEN ENOF
RITSSCREENS!!

DE HELE
MAAND JUNI

• Bepaling herbouwwaarde in het kader van de
aardbevingsverstevingingsoperatie.
• Bepaling marktwaarde in het kader van de
aardbevingsverstevingingsopperatie.

Sterk in kwaliteit en betrouwbaarheid
Arjan Uil
Beëdigd makelaar/ Taxateur R.M.T
Mobiel 06-55190127 | info@makelaardijthoes.nl
Makelaardij Thoes | Kerkpad 1 | 9795PC Woltersum
Telefoon: 050 850 3824 | www.makelaardijthoes.nl

gewoon Havenga !

Vragen over aardbevingsschade?
Onze experts staan voor u klaar:
uw gecertificeerd aardbevingsschade herstelbedrijf
Ook voor verbouw, renovatie, nieuwbouw en onderhoud
Havenga Bouw v.o.f.

Tel : (050) 5416501

internet : www.havenga.com

Mr. Corina Bouwman

Mr. Arnold Gras

Oude Rijksweg nr.11
9798 PA GARMERWOLDE

Fax: (050) 5419268

E-mail : info@havenga.com

050 - 544 53 84

050 - 544 53 86

Bezoekadres: Stedumermaar 10, 9735 AC Groningen
050 - 313 64 16 ■ www.benkadvocaten.nl
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Code Rood Actieweek
Groningen
HET IS CODE ROOD VOOR GRONINGEN EN HET KLIMAAT! De gaskraan moet dicht en
alle aardbevingsschade moet worden vergoed. Maar de NAM, Shell en Exxon blijven
maar doorpompen. En de regering laat het gebeuren. Doe mee. Dan keren wij het tij!

Actietrainingen
Burgerlijke ongehoorzaamheid doe je
niet zomaar en elke dag. Daarom organiseert Code Rood in juni, juli en augustus actietrainingen om goed voorbereid
te zijn. En ook om mensen de kans te
geven te ontdekken of ze mee willen
doen met de actie tegen de gaswinning
op 28 augustus. De eerste actietraining
is zaterdag 16 juni in Groningen. Meer
data en locaties van de actietrainingen
volgen binnenkort nog. Voor aanmelding
en meer informatie: www.code-rood.org

Van 24 tot 31 augustus organiseert Code
Rood samen met Groningers een actiekamp in
Groningen. Tijdens het actiekamp kun je een
gevarieerd programma volgen van workshops,
trainingen en open discussies over de gaswinning en een fossielvrije samenleving. En ’s
avonds is er een kampvuur en muziek. Je kan
Oproep
• Wil je op het actiekamp een handje
helpen? Mensen wegwijs maken, handen spandiensten verrichten, gastheer/
vrouw zijn?

op het kamp blijven overnachten of een dagje
langskomen. Vanuit het kamp worden diverse
acties uitgevoerd die op 28 augustus, Gronings
Ontzet (Bommen Berend), moeten culmineren
in een grootschalige burgerlijke ongehoorzaamheidactie. De acties richten zich tegen de gaswinning in Groningen die rampzalige effecten
heeft op de leefbaarheid in dit gebied.
Tankenpark Farmsum
Op de laatste actieconferentie in mei is
bekend gemaakt dat het tankenpark van de
NAM in Farmsum wordt geblokkeerd. De actie
is volstrekt vreedzaam en geweldloos. Hoe
meer mensen aan deze actie deelnemen, des
te groter is het signaal. Code Rood doet dit
samen met Groningers, waarbij Groningse hulp
hard nodig is. Er worden een paar honderd
mensen uit binnen- en buitenland verwacht.
Laten we ze als Groningers welkom heten in
ons mooie land.
Voor meer informatie: www.code-rood.org
•W
 il je op 28 augustus meedoen aan de
blokkadeactie?
Geef je naam en telefoonnummer op via
contact@groninger-bodem-beweging.nl
onder vermelding van Code Rood.

code-rood.org

Massa actie / tegen gas / Groningen
24 tot 31 augustus 2018
Objectieve voorlichting door NAM?
Precies op de dag, dat minister Wiebes bekend maakte, dat de gaswinning in Groningen zal
gaan stoppen, startte de inspraakronde voor de vergunning om bij Pieterzijl gas te winnen
door middel van de omstreden fracking-methode. Grenzend aan het Groningenveld is dit
volgens de minister een apart ‘klein veld’ waar NAM vergunning heeft om te winnen. De
kans op aardbevingen zou miniem zijn en de bodemdaling gering. Desondanks tekenden
de omliggende gemeentes, de provincies Groningen en Friesland en het Wetterskip Fryslân
bezwaar aan. Op de voorlichtingsavond op 5 april lieten de dorpsbewoners, samen met
een aantal bezorgde burgers uit de omgeving, luid en duidelijk hun ongenoegen blijken over
deze vergunningverlening. De inspraakavond zelf was opvallend genoeg georganiseerd door
het ministerie van Economische Zaken. Voordien deed de NAM dit altijd. Een teken van het
verschuiven van de verantwoordelijkheid? Hoe dan ook, de inloopavond werd druk bezocht.
Niet in het minst door de enorme delegatie EZK-medewerkers, natuurlijk ondersteund door
NAM-personeel voor de technische uitleg. De uitleg door de experts was van de bekende
soort: “De kans op bodemtrillingen (!) is minimaal” (volgens het informatiebord 19%, wat
toch wel hoog is....), “de kans, dat er chemicaliën in het grondwater komen is erg klein” en
de dooddoener “We hebben al 250 keer gefrackt en het is nog nooit mis gegaan”. Lang niet
alle bewoners zijn gerust naar huis gegaan. Zaterdag 11 april volgde nog een demonstratie
op de boorlocatie. Een aantal inwoners verklaarde eveneens bezwaar aan te zullen tekenen.

Column

Groningers protesteren
te weinig
Op vrijdag 19 januari stap ik op de bus bij P+R Meerstad. De buschauffeur begint net
aan zijn avonddienst. Hij kan dan ook niet deelnemen aan de fakkeltocht die deze
avond gehouden wordt. Dat vindt hij jammer, want er doen al zo weinig mensen mee.
De buschauffeur vindt 8000 voorspelde fakkellopers tegenvallen. “Hoe zou dat nou
toch komen?”, denk ik als we even stil zijn en naar buiten kijken.
Ik werk bij de Groninger Energie Koepel, een netwerkorganisatie voor energiecoöperaties. Met een energiecoöperatie wekken Groningers zelf energie op. Bijvoorbeeld
door een (kleine) windmolen te kopen of door zonnepanelen op het dak van een
bedrijfspand te leggen. Drie jaar geleden bestond de lokale energiebeweging uit
vrijwilligers met ideeën en in 2017 werden de eerste energieprojecten daadwerkelijk
gerealiseerd. Het eerste zonneproject werd in maart 2017 afgerond, het ging om een
coöperatief zonnedak in Garnwerd met in totaal 230 panelen. Een paar maanden later
volgde Loppersum. In juni 2017 nam Grunneger Power de 7.777 panelen van zonnepark Vierverlaten in gebruik. Nergens anders in Nederland werd zoveel collectieve
zonvermogen bijgeplaatst. En nog een primeur: een kleine E.A.Z. dorpswindmolen op
een erf in Hellum van en voor Groningers.
In januari 2018 heeft Pekela Duurzaam een zonnedak voor verenigingen geopend.
Energiecoöperatie Zonnedorpen (Zijldijk e.o.) levert begin 2018 een kleine 1500
panelen op. Sunbrouck plaatst 1200 panelen op de crossbaan in Zuidbroek. De
Hogelandster Energie Coöperatie realiseert een project van 650 panelen. In Tinallinge,
Steendam, Kantens en Groningen worden binnenkort kleine molens geplaatst.
Dat doen de Groningers dus wel, maar protesteren doen ze weinig. Eigenlijk klopt dat
wel met de persoonlijkheden die in deze sector actief zijn, bedenk ik in de bus. De
Groningers met wie ik samenwerk zijn bescheiden en ze steken de handen uit de mouwen. Inmiddels zijn tientallen energiecoöperaties lid van GrEK om kennis en ervaring
over energievraagstukken te delen. Hun stroom leveren ze aan Noordelijk Lokaal Duurzaam, de energiemaatschappij VAN ONS, van alle coöperaties samen! Deze stroom
wordt weer geleverd aan klanten.
Noordelijk Lokaal Duurzaam heet nu officieel ook Energie Van Ons en deelt de
opbrengst met de 80 aangesloten coöperaties. In totaal heeft de energieleverancier
al bijna € 500.000,- uitgekeerd. De aangesloten coöperaties gebruiken dat geld meestal om weer nieuwe
energieprojecten te financieren. Zo kunnen Groningers
zelf bepalen waar hun energie wordt opgewekt en
waaraan de opbrengst wordt besteed.
Wil je ook groene stroom van een je energiecoöperatie? Op https://energie.vanons.org/ vind je meer informatie. Of misschien wil je zelf een energiecoöperatie
beginnen in je eigen dorp. Kijk dan op www.grek.nl.
Japke Brouwer, GrEK

Voor wie energie wil besparen
Voor wie al zover is, het energieloket Groningen heeft een prachtige invuloefening klaarstaan. Daarmee kunt u – op postcode en huisnummer – precies bepalen welke maatregelen
voor energiebesparing voor uw woning van belang zijn. Ook wordt direct aangegeven hoeveel
subsidie u daarvoor kunt aanvragen. Als er een nieuw huis voor u wordt gebouwd, is de
energiewijzer alleen geschikt om naar aanvullende maatregelen te kijken. Kijk dan wel eerst
even welke voorzieningen in uw nieuwe woning al zijn/worden getroffen. U kunt voor de
subsidieaanvraag gebruik maken van diverse regelingen. Ook de € 4000,-- regeling komt in
aanmerking. De meeste gemeenten hebben hun eigen pagina bij het energieloket. Vul op de
plaats van de stippeltjes de naam van uw gemeente in. De rest wijst zich vanzelf.
https://www.energieloket-groningen.nl/gemeente/........../
Leuke invuloefening (incl. subsidie mogelijkheden, en op postcode!)
PS: Ook de 6000 ‘oude schadegevallen’ kunnen bij een bod van de NAM boven € 1.000,-- een
beroep doen op de € 4.000,-- regeling.
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VOEG- EN KLUSSERVICE

Voor al uw vloeren,
raambekledingen en
buitenzonweringen

DE WEERDT
Onze diensten:
• Gevelrenovatie
• Gevelreiniging
• Schoorsteenrenovatie
• Impregneren
• Kelderrenovatie
• Injecteren
• Optrekkend vocht
• Stralen
• Kitten
• Sierbestratingsreiniging
• Sierbestratingsvoegwerk
• Chemisch verankeren
• Tuinmuurafdekker
• Onderhoud
Tel: 06-51176401
Vraag geheel vrijblijvend
een offerte aan.

O
H
G

Raamdesign

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

KUNSTSTOFKOZIJNEN
Bel direct:
06-46315622

MANFRED LOOHUIS
Perfectie in
Ramen Overkappingen Dakkapellen
Windschermen
Deuren Zonwering
Gevelbekleding Deurluifels

Interessante mogelijkheden voor verenigingen
van huiseigenaren!

WWW.HOLTHAUS.NL

Betaalbare vloeren van
topkwaliteit!

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.
Hoendiep 97-D3 , 9718 TE Groningen |T (050) 312 87 31 | E info@smantvloeren.nl | I www.smantvloeren.nl

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.

Smant vloeren, al meer dan 100 jaar een begrip in het noorden.
Wij bieden u een ruim assortiment vloeren waaronder: Duoplanken, Visgraat, Mozaïek, Hoogkant, Tapis,
Laminaat en PVC. Tevens schuren, oliën, lakken en repareren wij uw vloer.
Een vrijblijvende offerte voor een nieuwe vloer? Of onderhoud van uw bestaande vloer? Graag ontvangen
wij u in onze winkel om de mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kopje koffie.

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

www.drenthzonnepanelen.nl
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Gaswinning snel naar nul, maar …

De ellende is nog lang niet weg
hieronder genoemde randvoorwaarden dragen
bij aan het bieden van een nieuw perspectief
voor de bewoner/eigenaar. Hem moet uitzicht
worden geboden op een fair proces, een beter
huis en een betere leefomgeving; niemand
heeft gevraagd om deze ingreep in hun leven.
Veiligheid
De versterking vindt plaats om de
veiligheid te borgen vanwege de kans
op zwaardere aardbevingen. Belangrijke
bepalende factoren (wat betreft de veiligheid)
bij de opzet van het huidige
versterkingsproces zijn:
1. De versterking is er niet op gericht schade
te voorkomen maar bij een zware beving de
bewoners de tijd te geven het pand levend
te verlaten.
2. De vastgestelde dreigingsnorm is bepalend
voor de mate waarin er versterkt moet worden. Deze is echter dynamisch, in die zin
dat nieuwe inzichten in verwachte zwaarte
en frequentie van de bevingen de norm
omlaag of omhoog kunnen doen

Het besluit van minister Wiebes om de gaswinning snel naar nul te brengen is een
beweging waar de GBB het zeer mee eens is. Maar met enkele een ‘besluit’ is de
ellende nog niet weg. De gaswinning zorgt nu in Groningen nog steeds voor een,
door menselijk handelen gecreëerde, catastrofe. Het is een ramp die meerdere
onderscheidende componenten kent.
1. De door de gaswinning veroorzaakte fysieke schade aan panden en infrastructuren,
met alle gevolgen van dien: de ramp in slow
motion
2. De door de gaswinning veroorzaakte
andere schades: immateriële schade, waardedaling panden en de andere vormen van
vermogenschade
3. En de continue en onberekenbare onveiligheid - wat de centrale overheid heeft
aangezet tot het grootste en meest ingrijpende woningbouwproject uit de Nederlandse
geschiedenis: de versterkingsoperatie.
Deze drie componenten zorgen samen ook
voor toenemende sociaalpsychologische problematiek en ondermijning van de cohesie in
de samenleving.
4. Een centrale overheid en twee multinationals (Shell en Exxon Mobile) die - als respectievelijk gasverslaafde en gewillig dealer
– Groningen tot nu toe behandelen als een
eigentijds wingewest.
De centrale overheid en twee multinationals:
de veroorzakers van de catastrofe.
De minister van EZK geeft aan dat de
gaswinning in oktober 2022 op 12 bcm zal
staan en dat wanneer ook alle aanvullende
maatregelen slagen de gaswinning in dat
jaar al op nul kan worden gezet. De GBB
is zeer blij dat de gaskraan dicht gaat. Zij
verwacht van de Regering en de Kamers dat
zij alles op alles zetten om alle voorgestelde maatregelen op tijd te laten werken. En
indien mogelijk nog sneller.
De ene ‘pas op de plaats’ is de andere niet…
Ook de GBB heeft al eerder aangegeven een
‘pas op de plaats’ te willen maken met de
versterking. De GBB hanteert echter niet de
waarschijnlijkheidsbenadering van minister
Wiebes, maar kijk bij haar ‘pas op de plaats’
meer naar de kwaliteit en de impact van de
versterkingsoperatie. De GBB houdt nog
steeds vast aan haar pas op de plaats.
Een slecht doordachte, slecht voorbereide

versterkingsoperatie die nog veel onduidelijkheden bevat, binnen kaders waarin de
NAM nog een grote rol speelt, zal een enorm
negatieve impact hebben en zal bovendien
tot vertraging leiden door de weerstand van
bewoners.
Wat betreft de versterkingsoperatie is de
GBB er voorstander van dat
* De NPR norm, het bouwvoorschrift waarop
de versterking is gebaseerd, ontleend
wordt aan actuele wetenschappelijke
kennis. Versterking moet wetenschappelijk
verantwoord gebeuren.
* Er voldoende waarborgen komen dat
aanvullende kosten en compensatie, zowel
op bewoner- als op regioniveau zijn gedekt,
inclusief economische versterkingsmaatregelen. Dit is noodzakelijk voor het draagvlak onder de bewoners.
* Bewoners bij de versterkingsplannen
worden betrokken, zowel op woning- als
wijk- en dorpsniveau. Zij moeten ‘in the
lead’ zijn, de regie hebben. Zij worden
daarbij ondersteund door expertise en in
het proces van meningsvorming.
* Er nieuwe afspraken komen over het
uitvoeren van de versterking. Het behoud
van het erfgoed is hierbij een belangrijk
aandachtspunt. De zorgplicht van het Rijk
komt hierbij nadrukkelijk naar voren.
De GBB is voorstander van een plan waarin
bovenstaande wensen voldoende in zijn
geborgd. Niettemin dienen acuut onveilige
huizen, panden met een publiek karakter,
inclusief zorginstellingen zo snel mogelijk
versterkt te worden. Ook kunnen inspecties
en sterkteberekeningen doorgaan, mits de
kaders voor de uitvoering van de versterking
worden aangepast.

bewegen. De voorgenomen reductie van de
gaswinning kan er toe leiden dat de norm op termijn - naar beneden wordt bijgesteld.
Onzeker is echter met welke vertraging dat
moet gebeuren. Dit zal mede afhankelijk
zijn van de snelheid en van de uiteindelijke
hoeveelheid waarmee de gaswinning wordt
verlaagd.
3. Gegeven de hoeveelheid woningen dat geïnspecteerd, doorgerekend en versterkt moet
worden, zal, bij voortgaande gaswinning,
het versterkingsproces lang gaan duren.
Dit zal eerder 15 jaar dan 5 jaar duren.
De conclusie is dat met de huidige
aanpak veiligheid niet adequaat wordt
nagestreefd. Het duurt te lang voordat de
meeste huizen zijn versterkt. Versnelling
van de operatie door het loslaten van
wetenschappelijk verantwoorde normstellingen of het toepassen van praktische shortcuts is een valkuil. Dat gaat ten koste van
draagvlak, medewerking en uiteindelijk van
effectiviteit.

Brandbrief aan de TCMG
De meeste leden van de GBB zijn het zat om na jaren nog eens jaren aan het lijntje te
worden gehouden. Als van weer een nieuwe organisatie de zoveelste brief op de mat
valt, is voor sommigen de maat vol. De volgende voorbeeldbrief (van ons lid Ingrid Verbeek) vond op Facebook gretig aftrek: TCMG is de derde achtereenvolgende partij die
met schademeldingen te maken heeft. De opgelopen vertragingen zijn echter te wijten
aan het ministerie van EZK, die bijna een jaar nodig had om weer een nieuw instituut
op te tuigen, dit maal volledig los van de NAM.
BRANDBRIEF VAN GEDUPEERDEN AAN DE TCMG
Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
T.a.v. Prof. Mr. B.P.M. van Ravels
Datum …….
Betreft: verzoek tot schadeafhandeling, aanvraag ………..
Geachte heer Van Ravels,
Op … datum… heb ik een schademelding gedaan bij het Centrum Veilig Wonen. Vervolgens heeft de schadeafhandeling een jaar stilgelegen in afwachting van een nieuw
schadeprotocol. Op … datum… 2018 laat u mij per brief weten dat de afhandeling van
mijn mijnbouwschade nóg maanden (10 à 15 maanden, misschien zelfs langer) op zich
kan laten wachten. Aangezien ik (en duizenden met mij) al meer dan een jaar wacht, ben
ik van mening dat hier sprake is van een onredelijke termijn van verdaging.
Het geduld van Groningen wordt al jarenlang op de proef gesteld, eerst door uw voorgangers (NAM en CVW), nu ook door de TCMG. Ons was met de komst van uw commissie een
‘voortvarende, ruimhartige, rechtvaardige en onafhankelijke’ aanpak beloofd. Tien maanden vertraging is voortvarend noch rechtvaardig. Er zijn in Groningen al te veel beloftes
gebroken, dit trekt een zware wissel op onze levens en onze gezondheid.
Ik kan niet meer wachten tot 2019 of later. Daarom verzoek ik u mijn schade per onmiddellijk af te handelen. De door mij gemelde schade is ‘eenvoudige’ schade: teruggekeerde
scheuren op plekken die op …datum …door de NAM erkend zijn als mijnbouwschade en
gerepareerd zijn (melding nr. ……). Daarna optredende aardbevingen hebben op dezelfde
plekken weer scheuren veroorzaakt.
De afhandeling kan eenvoudig en snel. Ik stuur u hierbij door mij gemaakte foto’s van de
betreffende scheuren. Op verzoek kan ik u deze ook digitaal doen toekomen. Het is duidelijk dat de schade veroorzaakt is door de gaswinning, diepgaand onderzoek is niet nodig.
Ik verzoek u mij, binnen 8 weken na de verzenddatum van deze brief, uw beslissing te laten
weten. Bij een afwijzende reactie van uw kant, overweeg ik juridische stappen te ondernemen.
Met vriendelijke groet,

Belangrijkste randvoorwaarden voor de versterkingsoperatie
Voor het realiseren van de versterkingsoperatie is draagvlak nodig onder de bewoners.
Dat wordt slechts dan verkregen als aan een
aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Alle

Lees ook de (onregelmatig verschijnende) blog van Ingrid Verbeek:
https://aardbevingeningroningen.net/
Kijk ook op de website van de TCMG: www.schadedoormijnbouw.nl
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AARDBEVINGSSCHADE?
VERHUISBEDRIJF

OMA
24 UURSERVICE, MAANDAG T/M ZATERDAG
INPAKKEN EN UITPAKKEN
VERWARMDE OPSLAG
BEL GRATIS: 0800 8326662
INFO@VERHUISBEDRIJFOMA.NL
WWW.VERHUISBEDRIJFOMA.NL

LAAT HET MEENEMEN IN UW SCHADERAPPORT,
NORMAAL WORDT DIT VERGOEDT!

Aardbevingbestendig
bouwen doe je met hout.
Kijk op www.ﬁnhome.nl

en de digitale presentaties voor betaalbaar,

veilig wonen

Het staat als een huis

Wij bouwen al
vanaf
15 m2 tot 350 m2
woonoppervlakte

Het staat als een huis
Ook voor zelfbouw, casco of sleutelklaar:
Finhome.nl | Emmen | 0592 - 202 969

www.ﬁnhome.nl
In de zomer 2018-een modelwoning in Borgsweer Delfzijl.
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Stut-en-Steun, óók voor ondersteuning bij versterken!
Op 17 mei jl. vierde Stut-en-Steun haar tweejarig bestaan. In 2016 opgericht door
het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging heeft dit onafhankelijk
bewonerssteunpunt reeds aan een kleine 1000 mensen ondersteuning geboden
bij problemen rond de schadelijke gevolgen van mijnbouwschade in Groningen. De
meest uiteenlopende vragen kwamen hierbij aan bod. Vragen over o.a. het schadeproces, de waardevermeerderingsregeling, vouchers, het aanbod van de NAM voor
de 6000 dossiers die nog open staan en de laatste tijd krijgt Stut-en-Steun heel veel
vragen over de versterking van woningen.

Wat kan Stut-en-Steun voor u betekenen t.a.v.
versterken van uw woning?
Het versterkingsdossier leidt tot veel onduidelijkheden en onzekerheid. Mensen krijgen
opeens te horen dat hun woning versterkt
moet worden, of zelfs gesloopt. Dit roept
heel veel vragen op zoals bijvoorbeeld:
‘Wat krijg ik terug?’, ‘Wat is mijn budget?’,

Het team van Stut-en-Steun
(Foto Hemmo Barla-Eemslander)

Wat zijn mijn rechten en plichten?’, ‘Hoe
wordt de waarde berekend?’. Stut-en-Steun
ondersteunt u graag in dit proces. Allereerst is Stut-en-Steun een luisterend oor.
De versterkingsopgave heeft een enorme
impact op de bewoners, maar ook op
gemeenschappen. Het kan fijn zijn om uw
verhaal te kunnen doen, zeker als de zaak
‘on hold’ staat en u in onzekerheid bent over
wat het verdere verloop zal zijn. Daarnaast
kan Stut-en- Steun fysiek aanwezig zijn bij de
gesprekken die u voert, met bijvoorbeeld de
NCG, CVW, constructeurs en andere partijen.
Daarbij kan Stut-en-Steun gespreksverslagen maken, zodat u zich volledig op het
gesprek en de inhoud ervan kunt richten.
U kunt gebruik maken van de aanwezige
kennis: De medewerkers van Stut-en-Steun
weten veel, simpelweg omdat zij vaker bij dit
proces betrokken zijn. Daarbij kan voor u de
vertaalslag worden gemaakt bij juridische- en
technische informatie. Kortom, Stut-en-Steun
kan veel voor u betekenen.
Hoe kunt u Stut-en-Steun bereiken?
Stut-en-Steun is gevestigd aan de Spoorbaan 1 in Appingedam en is bereikbaar via
telefoonnummer 050-2112044 of via email
welkom@stutensteun.nl. Stut-en-Steun is
op werkdagen geopend van 9.00 uur tot
17.00 uur. Wilt u eerst vrijblijvend kennismaken? Vanaf 28 mei heeft Stut-en-Steun elke
maandag een inloopspreekuur van 14.00 tot
16.00 uur. Maakt u liever een afspraak? Dat
kan ook of, indien gewenst, komt een medewerker van Stut-en-Steun bij u langs. Voor
meer informatie kunt u terecht op de website
www.stutensteun.nl of op Facebook en Twitter.

Aanslag op CVW-gebouw voorkomen,

Dader aangeklaagd
De problemen rond de gaswinning slaan diepe wonden binnen gezinnen. Onlangs
schreef een puber een hartverscheurende brief aan de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, over hoe de stress binnen het gezin haar hele puberteit had
verpest. Haar ouders zijn zo gestrest door de ellende van de aardbevingen, dat het
een wonder is, dat er nog eten op tafel komt. Die brief zal nu wel diep achterin de la
liggen, bij alle andere hoofdpijndossiers.
Ook tijdens het hongerstakingskamp in
Appingedam kwamen onlangs spanningen
explosief naar buiten. Ternauwernood
kon een aanslag op het naast het kamp
gelegen CVW-gebouw worden voorkomen.
Een jongen, met zijn ouders op bezoek bij
de hongerstaker, was heel erg boos op de
aardbevingen, op de veroorzakers en hun
medeplichtigen. Zijn ouders hebben door
de stress van de bevingsproblematiek
regelmatig ruzie, niet alleen met de
verschillende instanties, maar soms ook
met elkaar. Toen hem duidelijk werd dat
een deel van de problemen hun oorzaak
hadden in het tegenoverliggende CVWgebouw, zocht de achtjarige een grote
steen en verklaarde die door de ruiten van
het CVW-gebouw te gaan gooien. Met grote
moeite kon de jonge verzetstrijder door de
actievoerders van het kamp ontwapend
worden. De steen werd omgewisseld voor
een sticker van Code Rood; “GENOEG IS
GENOEG”. Gewapend met deze sticker
toog de jonge rebel onvervaard naar de
voordeur van het CVW-gebouw. Pontificaal
werd de sticker door deze Che Guevara
in de dop op het glas geplakt, toegejuicht
door de aanwezigen in het basiskamp.

Niet veel later meldde zich een lid
van het hogere personeel van het
CVW briesend bij het kamp: Welke
opstandeling had het aangedurfd
een sticker op de voordeur van het
gebouw te plakken? Dit was in zijn ogen
een onmenselijke daad. Onder deze
bedreigende omstandigheden kon zijn
personeel hun heilzame werk voor de
aandeelhouders niet meer goed doen.
De verzetsheld zou bij de politie
aangemeld worden en zijn meer dan
gerechte straf niet ontlopen!
Wie wordt er hier nu bedreigd?
Minister Wiebes, denk eens na
wat deze jongeman over veertien jaar
zal doen. Wanneer er nog altijd
onzekerheid is, dreiging van bevingen,
gezeur om geld. Denkt u nu echt, dat
deze jongeman na veertien jaar geruzie,
stress en spanning het bij een sticker
laat? Of zelfs enkel en alleen nog maar
bij een steen?
Stop de onzekerheid, geef de inwoners de
regie en de regio weer hoop.
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AARDBEVINGSSCHADE SPECIALIST !

LAMINAAT

Wij ontzorgen u van A tot Z

GRONINGEN

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

Van aanvraag tot reparatie

B. V.

www.klussenbedrijftimmers.nl
Aardbevingschade aan huis of bedrijfspand?

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

Maar hoe los je dat nu op ?

Tegemoetkoming bij het SNN?

Wij hielpen al vele gedupeerden!
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

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

www.laminaatgroningen.nl

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!
V GM
C hecklist
A annemers

0596 56 74 79
06 - 511 16 937

Stadsweg 99 A 9918 PM Garrelsweer
info@klussenbedrijftimmers.nl

Waar wil jij
werken in
de bouw?
Ga aan de slag als:
timmerman (1 en 2)

metselaar

grondwerker

voeger

stukadoor

dakdekker

schilder

sloper

Ben jij op zoek naar
baanzekerheid met
opleidingsmogelijkheden?
Abiant. Dat komt goed. www.abiant.nl
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Bericht van een gedupeerde inwoner uit ‘t Zandt

Versterkingsoperatie maakt 't Zandt kapot
Iedereen maakt in dit proces zijn eigen
keuze. Ik doe al enkele jaren weinig tot niets
meer aan onderhoud van mijn woning, ik zie
het als weggegooid geld. Hierin sta ik niet
alleen. Dit doet natuurlijk ook wat met het
aanzien van het dorp. Nog los van de vele
opgekochte en leegstaande panden van
de NAM en Stichting Proef Koopinstrument
waarvan alleen de tuinen minimaal
onderhouden worden.

’t Zandt is een dijkdorp met aan de Hoofdstraat veel karakteristieke woningen.
Rentenierswoningen, de één nog mooier en groter dan de ander. Grandeur uit
vroeger tijden. In het midden van het dorp de middeleeuwse Mariakerk met daaraan
vastgebouwd een herberg en voormalige bakkerij. In opdracht van de gemeente
Loppersum is onderzocht of panden in het dorp beeldbepalend of karakteristiek zijn.
Deze stempel is belangrijk omdat een pand dan niet zomaar gesloopt mag worden.
De uitkomst is schrijnend en onbegrijpelijk: de meeste panden hebben geen status
gekregen en zijn dus vogelvrij.
Desastreuze gevolgen
De versterkingsoperatie zal desastreuze
gevolgen hebben voor het dorp ’t Zandt.
Zo langzamerhand wordt duidelijk dat de
versterkingsoperatie meer kapot maakt
dan alle aardbevingen die er tot nu toe zijn
geweest. Huurwoningen zijn versterkt door
het CVW. De Gemeente koopt en sloopt
woningen, weinig rijtjes woningen blijven
tot nu staan. Het wordt steeds duidelijker
dat vele vooroorlogse vrijstaande woningen
gesloopt gaan worden. Dit is bekend voor
ongeveer 1/3 van de panden. Voor de rest
houd je dan je hart vast... de NCG verwacht
dat 80% van de huizen gesloopt gaat
worden!!

Versterkingsoperatie maakt
meer kapot maakt dan alle
aardbevingen die er tot nu toe
zijn geweest

Nieuwe onzekerheid
Het stilzetten van de versterking brengt
nieuwe onzekerheid met zich mee. Dat
doet wat met een mens, kan ik je uit eigen
ervaring vertellen. In de krant las ik dat het
versterken is opgeschort, en dat bewoners
een brief hadden ontvangen. Daar hoorde
ik en nog een groot aantal dorpsgenoten
niet bij. Pas na enkele dagen kregen we de
bewuste brief. Dat noem ik niet bouwen aan
vertrouwen.
Er wordt versterkt volgens de near-collapse
richtlijn, een keuze die voor ons is gemaakt,

niet met ons. Tekenend is dat er pas na
aandringen tijdens een protestactie een
klankbordgroep in het leven werd geroepen.
Niet eerder had de gemeente Loppersum
of de NCG kennelijk de behoefte om
de versterkingsoperatie samen met de
bewoners uit te voeren. “Nee”, antwoord
ik op de vraag of we zo door moeten gaan
met ons allen. En daarmee bedoel ik niet
alleen de inwoners van ’t Zandt, ook de
overheid, gemeenten, provincie en Rijk.
Minister Eric Wiebes roept; “Groningen
moet wel Groningen blijven.” Daar ben ik
het van harte mee eens. Ik wil in ieder
geval niet in een nieuwbouwdorp wonen!
In ’t Zandt is er grote belangstelling
voor de informatieavonden. Ook voor de
klankbordgroep waren in een mum van tijd
voldoende aanmeldingen. Met de grote
sociale cohesie in dit dorp een uitgelezen
mogelijkheid om met behulp van experts
samen tot een plan te komen. Want ’t Zandt
moet ’t Zandt blijven: veilig ten aanzien van
de nog komende bevingen en klaar voor een
duurzame toekomst!

In het individuele proces worden de
bewoners niet meegenomen. De
informatievoorziening is ronduit beroerd
en erg sturend richting de goedkoopste
oplossing. Dat er vaak andere technieken
zijn om een woning te versterken komt niet
aan de orde. Daarom gaat zo goed als elke
woning waar een versterkingsadvies voor is
plat. Nieuwbouw is goedkoper! Dat kan niet
de bedoeling zijn!

Christina van Dijken:

“Kies voor groen in plaats van verstening”
“Wat zouden dorpen en straten er mooier uitzien als mensen wat meer
aandacht aan hun tuinen besteden. Bij de tijdelijke woningen en wisselwoningen,
maar ook na de versterking zie je overal dezelfde grasmatjes verschijnen.
Of mensen beleggen hun hele voor- en achtertuin met stenen. Als we daar een
beetje anders mee omspringen, wordt alles veel kleurrijker en hebben de vogels
en de insecten meer ruimte. Zoveel tijd hoeft dat niet te kosten en je beleeft er
zelf ook nog meer plezier aan.”
Christina van Dijken uit Loppersum,
ziet het om zich heen allemaal gebeuren.
En ze denkt dat het anders kan.
“Met grote grijpers worden soms hele
tuinen overhoop gehaald om plaats te
maken voor slopers en aannemers.

En wat komt er voor terug: standaard
grasmatjes of plaveisel. Van de oude
begroeiing blijft niets meer over. Die wordt
afgevoerd. Tegelijk met alle beesten en
organismen die er in wonen. Ik pleit voor
meer groen in tuinen.”

code-rood.org

Massa actie / tegen gas / Groningen
24 tot 31 augustus 2018

Verbod op tegels
Ze heeft het tij mee, want ook de overheid
wil langzamerhand af van al te veel
betegelde oppervlakte. Wie een ‘gezonde’
tuin wil hebben, mag eigenlijk maximaal
40% bestraten. Al was het alleen maar om
het hemelwater z’n gang te kunnen laten
gaan. In een notendop zet Christina de
voordelen van fraaie tuinen op een rij:

van kennis en ervaring, samenwerking in
straten. Om meer aandacht te vragen voor
betere tuinen, heeft zij zich ook al gewend
tot gemeente en CVW. Verder heeft ze
in enkele wijken al een presentatie voor
bewoners gehouden.
Meedoen? Mail naar: groenedorpen@gmail.com

•G
 rotere variatie aan groen en kleur
• Meer (nest)ruimte voor insecten
en (dus) vogels
• Beter dorpsgezicht, beter welbevinden
• Betere hemelwateropvang (regentonnen)
en -afvoer en dus minder gebruik van
kraanwater voor besproeiing van tuinen
• Goed voor de gezondheid
• Geluiddempend
• Verkoelend
• Waardeverhogend
• Energiebesparend
“Sommige mensen zien er tegenop
omdat ze denken dat een tuin veel
werk en tijd kost. Maar tuinen zijn best
onderhoudsvriendelijk aan te leggen. En
hoeveel mensen zijn nu niet ‘s zaterdags
in de weer met hogedrukspuiten om het
grote terras weer eens een beurt te geven?”
“Op dit moment is de aandacht voor
vleermuizen vaak groter dan voor tuinen.
Terwijl juist tuinen van levensbelang zijn voor
veel diersoorten.” Christina van Dijken wil
meer: een groene beweging van onderop,
uitwisseling van tuinplaten, uitwisseling

Christina van Dijken: “Tuinen zijn van levensbelang voor veel diersoorten”
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Overschild op de bres voor eenheid
•B
 eschikbare versterkingsadviezen direct
uitreiken
•G
 een verdere vertraging van de versterking
door nieuwe langlopende onderzoeken
•D
 e gemeente Midden-Groningen
verdient door haar grote inzet richting
bewoners een actieve rol aan de
onderhandelingstafel.”
DVO beveelt alle dorpsgenoten van
harte aan zelf een brief naar de (eigen)
Kamerleden te sturen. Een voorbeeld
van zo’n brief is op de website geplaatst.
In die brief staat goed beargumenteerd
aangegeven wat de problemen in Overschild
dreigen te worden als de versterking ‘on
hold’ wordt gezet. Daarin staat onder meer
de volgende zinsnede:

Overschild is één van de plaatsen waar het opschorten van de versterkingsoperatie
voor grote ongerustheid zorgt. De DVO, Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild, heeft dan ook een brief opgesteld waarmee inwoners zich tot de leden van
de Tweede Kamer kunnen wenden. Kort gezegd komt de inhoud neer op de hartenkreet: “Dit kun je ons niet aandoen.” Voor zover dat tenminste de afgelopen twee
jaar al niet het geval was, zitten de inwoners van het dorp aan het Schildmeer sinds
de besluiten van minister Eric Wiebes en de brieven van de NCG in een emotionele
rollercoaster.
Een deel van het dorp heeft de
adviezen binnen. Voor een ander deel
zijn ze in de maak. Wat in het uiterste
geval dreigt, laat zich raden: een deels
vernieuwd, deels marginaal versterkt
dorp en deels authentieke woningen
waaraan niets verandert. En dan gaat het
alleen nog maar om de woningen.
Wat doen de besluiten van Eric Wiebes/
Hans Alders met de mensen?
Ook dat laat zich raden: de emoties die
na twee jaar onzekerheid tot rust leken
te komen door geboden perspectief,
komen versterkt naar boven. Jaloezie
ligt op de loer en mensen dreigen voor
jaren uit elkaar gespeeld te worden. DAT
MOET JE NIET WILLEN! Vindt ook DVO. De
vereniging schreef een brief waarin in niet
mis te verstane bewoordingen de nieuwe

onzekerheid over de toekomst aan minister
Eric Wiebes en de Tweede Kamer wordt
voorgelegd.
“Gesprekken tussen de minister en
Groningse bestuurders hebben geleid tot
een interim akkoord over het doorgaan van
de voorgenomen versterking voor slechts
een eerste batch van 1461 woningen. Voor
Overschild betekent dit dat woningen van
slechts één straat onder handen worden
genomen en alle andere bewoners van het
dorp nog véél langer (hoe lang?) in een
onveilig huis moeten blijven wonen. De
versterkingsrapporten voor hun woningen
zijn immers reeds opgemaakt en klaar om
uitgereikt te worden. Is het geloofwaardig om
deze rapporten te gaan herberekenen? En
volgend jaar opnieuw?”

“De jarenlange seismische activiteit
heeft onomkeerbare veranderingen in de
ondergrond (in Overschild en omgeving >15
meter veen met zandlagen) veroorzaakt
waardoor verweking is opgetreden. De
veranderingen hebben het draagvermogen
ernstig aangetast en doen ál onze huizen
verzakken, resulterend in steeds onveiliger
woningen. Bewoners zijn na twee jaar
geduld echt niet langer in staat de last van
onzekerheid te dragen, opgroeiende kinderen
krijgen de nodige angst mee, we voelen ons
écht in de steek gelaten.” (…)
“Wij roepen u op om niet op een
administratieve manier de knip te zetten in
de voortgang van de versterkingsoperatie,
maar ontwrichting van leefgemeenschappen
te voorkomen en besluiten te nemen op
wijk of dorp + omgevingsniveau. De huizen
van Overschild én buitengebied staan op de
slechtst denkbare bodem in Groningen en
versterking kan niet langer worden uitgesteld.
Dit zijn onze kernpunten:
• Veilige woningen (voor onszelf, onze
kinderen en onze kleinkinderen)
• Gelijke behandeling voor alle inwoners van
Overschild, inclusief het buitengebied

“Daarom dring ik er bij u op aan de minister
ervan te overtuigen onverkort vast te houden
aan de oorspronkelijke versterkingsplannen
voor geheel Overschild e.o. en geen enkele
concessie te doen aan onze veiligheid. In feite
staat ons leven al twee jaar stil, stellen we
gewenste moderniseringen en noodzakelijk
onderhoud van onze woningen uiten moeten
ouders hun kinderen geruststellen/in de
waan laten dat ze veilig zijn.”

Gert de Vries, een van de leden van DVO

Akkerbouwer Pieter Huizinga:

“Die aardbevingen laat ik mijn leven niet beheersen”
“Het is goede grond”, zegt hij. En laat er resoluut op volgen: “Ik ga niet weg”.
Pieter Huizinga (38) is akkerbouwer en zijn boerderij staat net buiten Zeerijp. Op 8
januari van dit jaar was Zeerijp het epicentrum van een beving met een kracht van
3.4 Richter. De hevige beving leidde destijds een nieuwe periode in van groeiende
boosheid in Groningen en demonstreren tegen NAM en overheid.

Op het moment van interviewen, begin mei,
is er een droge periode en krijgt Huizinga
het druk met aardappelen poten. Hij heeft
zo’n 90 hectare landbouwgrond in de
omgeving. Zijn boerderij is er in vergelijking
met die van veel collega’s tot dusver genadig
vanaf gekomen. Na ‘Huizinge’ in 2012 en
de bevingen erna liep de boerderij diverse
scheuren op en Huizinga schat de schade

op zo’n € 25.000,-. Hoewel zeker niet in de
hoogste schadeklasse, behoort hij wel tot
de categorie van 6000 oude schadegevallen
die nog door de NAM afgedaan moeten
worden en wacht hij nog op bericht over
afdoening van de schade. Of die ruimhartig
zal zijn is eveneens afwachten. Maar hij
kent de verhalen van collega’s. Ontzette
muren, gebarsten funderingen, gierkelders
lek bij veeboeren, drainage op het land kapot
vermoedelijk vanwege bodemdaling, gevolgd
door jarenlang gesteggel met de NAM om
erkenning en vergoeding van de schade.
Wat hem vooral dwars zit is het voortduren
van de bevingen, ook nu de putten rondom
Loppersum dicht zitten. “In de dakplaten
van de schuren zit asbest. Eigenlijk wil ik
de daken saneren, een kostbare zaak, maar
2024 komt dichterbij. Maar die bevingen

blijven een risico op meer schade en geven
onzekerheid.” Dat de versterkingsoperatie
nu in de wacht is gezet is voor Huizinga de
druppel. Hij kijkt voorlopig eerst maar de kat
maar uit de boom, maar langer dan gedacht.

“Groningen loopt door de bevingen ernstige imagoschade op”
Daarnaast betreurt hij de gestage leegloop
van de streek. “Groningen loopt door de
bevingen ernstige imagoschade op. Niet
alleen vertrekken mensen naar elders,
maar er zijn ook weinigen die zich hier

willen vestigen. Geen goede zaak.” Zelf is
Huizinga, die de boerderij een jaar of zeven
terug van zijn ouders overnam, niet van plan
te verkassen. Hij blijft er nuchter onder.
“Ik laat de aardbevingsproblematiek mijn
leven niet beheersen en ben gefocust op
de bedrijfsvoering. Bovendien, dit blijft een
fantastische plek en het boeren hier is een
geweldige way of living.”
Oorspronkelijk van plan het verhaal van een
boer op te tekenen met veel schade aan zijn
bedrijf. Hij heeft zich op het laatste moment
helaas echter teruggetrokken
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Mijnbouwellende in Kantens:

Troebelheid, verlakkerij en gedraai
Vanaf 2002 woonden Sieds Prins en Louis Voncken ongestoord in hun (woon)boerderij aan de Klinkenborgerweg in Kantens. Tot de beving van Huizinge in augustus
2012, want daarna….
Behalve de nodige scheuren in muren
en plafonds, ontstonden nieuwe en
vergrote scheuren in de betonnen
vloer van het huis en werd korte tijd
na de beving de toiletmuur vochtig. De
verzekeringsmaatschappij zond tot twee
keer toe een lekdetectie-deskundige die
meende dat het ingebouwde reservoir
van het toilet of de watertoevoer mogelijk
lekte. Vernieuwing van het reservoir stopte
de lekkage niet en toen daarop de vloer
en wand in de WC en elders deels werden
opengebroken, werd wel vocht in/onder de
vloer waargenomen, maar kon niet worden
vastgesteld waar de bron zich bevond.
Zelf het tegendeel moeten bewijzen
Het vocht tastte inmiddels ook de wanden
in gangen steeds meer aan (tot 1 ½ à 2
meter vanaf de vloer) en sloeg over naar
diverse kamers en de keuken. Boeken
en boekenkasten raakten beschimmeld
en werden onherstelbaar aangetast. De
eigenaren meldden de mijnbouwschade
uiteraard aan de NAM, ook toen door
een nieuwe beving in 2014 nog meer
schade aan muren, plafonds en vloeren

ontstond. De NAM schakelde ook weer
een detectiebedrijf in. De deskundige
constateerde dat de waterleiding water
verloor, maar kon niet aangeven op welke
plek de lekkage zich bevond. Over het
ontstaan van de lekkage kon de deskundige
geen eenduidig uitsluitsel geven. De NAM
was in een belangrijk opzicht echter heel
stellig: van een causaal verband tussen
bevingen en de water/vochtschade was
geen sprake! Prins en Voncken moesten
het tegendeel maar bewijzen! Sieds en
Louis zochten contra-expertise, alleen
daarvoor was wel het rapport van de
NAM nodig, maar dat kwam maar niet.
De NAM zag kans het rapport driekwart
jaar lang ‘verborgen’ te houden; pas toen
de Onafhankelijke Raadsman zich ermee
bemoeide kwam het boven water en kon de
contra-expertise in gang worden gezet.
Geen verband tussen schade en beving
Ondertussen ging het lekken gewoon
door, tot het hele huis van binnen nat was
en overal schimmels groeiden. Inspectie
via het boren van gaten in de vloer was
onmogelijk, omdat daarmee de totale

vloerverwarming onherstelbaar zou worden
beschadigd. Terwijl de contra-expertise
liep, het is dan 2015-2016, werden steeds
weer andere ‘begeleiders’ van NAM en/of
CVW en door hen aangestelde deskundigen
“op de zaak gezet”. Het was volkomen
onduidelijk welke procedure nu door de
NAM werd gevolgd. Overleg met de contraexperts werd meerdere keren afgezegd, of
men bleef gewoon weg. Een in opdracht
van de NAM opgestelde begroting van alle
kosten van schadeherstel, inclusief die van
tijdelijke verhuizing, werd bijna twee jaar in
de bureaulade gehouden. Enige beweging
aan de zijde van de NAM zat er niet in;
men bleef zich op het standpunt stellen
dat tussen schade en beving geen enkel
causaal verband bestond.

Na nieuwe scheuren uit 2017, werd alle
schade aan muren en plafonds opnieuw
geïnventariseerd, waarbij eerder door een
andere expert van de NAM geconstateerde
aardbevingsscheuren, nu als niet ter zake
(‘c-schade’) werden geclassificeerd.

Zelf bekostigen
Door alle vocht en schimmel viel in het
huis niet meer te leven. Ten einde raad
besloten de eigenaren schadebeperkend te
werk te gaan en zelf opdracht te geven tot
het herstel van de schade. Dat moesten
zij noodgedwongen dus vooralsnog zelf
bekostigen. Zeven maanden verbleven zij
in een huurwoning. De schade is inmiddels
grotendeels hersteld. Ze nodigden de NAM
uit om deskundigen aanwezig te laten
zijn tijdens de herstelwerkzaamheden.
Waarop de NAM reageerde “dat het
wellicht verstandig is foto`s te maken
van hetgeen bij de werkzaamheden zou
worden aangetroffen”. Het CVW opperde
op enig moment ‘er samen uit te willen
komen’ en bood aan een bedrag te
betalen (bestaande uit de kosten die de
NAM anders zou moeten maken bij een
arbitrage-procedure, vermeerderd met een
bedrag voor ‘het ongemak’). In totaal nog
geen 10% van de tot dan toe gemaakte
kosten van herstel. Ondertussen ging het
gedraai en gemystificeer van de NAM door.

Sieds en Louis vroegen begin maart 2017
arbitrage aan; vanwege het groot aantal
zaken en geringe aantal arbiters zal die
waarschijnlijk dit kalenderjaar (2018) niet
meer plaats vinden. Zoals veel mensen
ontvingen ook zij recentelijk een voorstel
van de NAM om tot afwikkeling van ‘het
geschil’ te komen. In dit voorstel toont de
NAM zich bereid de schade m.b.t. enkele
scheuren (die eerder niet werden erkend
als bevingsschade) te vergoeden. Maar
er wordt met geen woord gerept over
vloerscheuren, water/vocht, terwijl juist
hierdoor de grootste schade aan het huis
is ontstaan. Het herstel van die schade
heeft hoge kosten met zich mee gebracht
en juist voor die kosten wordt geen enkele
vergoeding aangeboden. Het hele proces
van NAM en CVW blijft zich afspelen in een
sfeer van verwarring zaaien, afschepen,
terugkomen op eerdere toezeggingen en
zaken onder de mat houden, zonder enig
begrip voor alle ellende die voortkomt uit
een door mijnbouwschade vernield en niet
meer te bewonen huis.

Mooie beloften van de NAM, maar helaas…
Het begon zo mooi met een toezegging van de NAM ter ondersteuning van leefbaarheid en duurzaamheid van Kantens. Maar ja, de NAM zou de NAM niet zijn als ze
ons ook daarmee niet voor het lapje hield.
Eind 2013 benaderde de NAM de
Vereniging Dorpsbelangen Kantens (VDK)
met het aanbod om lokale initiatieven ter
bevordering van duurzaamheid en sociale
leefbaarheid financieel te ondersteunen.
Verheugd over het aanbod en om zo
effectief mogelijk te werk te gaan richtte
de VDK een denktank op waarin een
aantal betrokken Kantsters deelnamen.
De groep ontwikkelde voortvarend
ambitieuze plannen en besefte dat
deskundig advies hier en daar nodig was.
“Ook daarmee gingen we aan de slag; ze
wisten dus dat we er serieus mee bezig
waren.”
De door de NAM voorgestelde optie om
het dorpshuis te verduurzamen, zoals
in andere dorpen, was hier niet mogelijk
omdat het Kantster dorpshuis van de
gemeente Eemsmond is. De VDK besloot
om niet naar extra financiering te gaan
zoeken en projecten de vinden binnen
de toegezegde € 20.000. In zes sessies

heeft de denktank een fors aantal
opties onderzocht en op haalbaarheid
getoetst. Uiteindelijk werd uit de vele
opties, van pluktuin, dorpscoöperatie ter
duurzaamheid, aardwarmte tot zwempoel
annex boomkroonpad in ’t Boterdiep,
gekozen voor drie opties:
• Goede audiovisuele installatie voor het
dorpshuis
• LED lampen voor het hele dorp
• Speelvoorzieningen voor de school en
peuterspeelzaal.
Geen geld
Helaas, toen het plan aan de NAM
werd voorgelegd, bleek het budget al
gehalveerd naar € 10.000 en toen
bleek dat Kantens had gekozen voor de
audiovisuele installatie, was er helemaal
geen geld beschikbaar! “Zonder daarover
door de NAM te zijn verwittigd, waren
de oorspronkelijke mensen bij de NAM
van het project gehaald; hun opvolgers
stelden niet langer geld beschikbaar. Bij
navraag ontkende de NAM dat ze van de

plannen wist. Kunnen ze bij de NAM soms
geen notulen lezen?” Dat de audiovisuele
installatie er toch is gekomen is te danken

aan de magistrale inzet van de voorzitter
van de VDK om via allerlei subsidiepotjes
toch het bedrag bij elkaar te krijgen.
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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 leiderschap , 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 aardbevingsbestendige & ecologische zelfvoorzienende
huizen en gebouwen van Wapserveen.com.
Het is beter schade te voorkomen in de
toekomst.

ZsMER SPA DEAL
28 MEI T/M 2 SEPTEMBER 2018

• 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 technische en Duurzame Innovaties samenkomen.

MAANDAG T/M ZONDAG
SPA DAG- EN
AVONDENTREE *

€ 13,

75

-50%

p.p.

VRIJDAG T/M ZONDAG:
SPA-ENTREE
+ BEHANDELING

€ 31,
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25

min.

p.p.

VRIJDAG T/M ZONDAG:
SPA-ENTREE
+ BEHANDELING

€ 57,

50

55
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min.

Reserveer via www.hotelspoorzichtspa.nl/zomer-spa-deal
* Op vrijdag t/m zondag geldt een meerprijs van € 2,00 p.p.
Molenweg 11 | 9919 AE Loppersum | info@hotelspoorzichtspa.nl | www.hotelspoorzichtspa.nl
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Leendert Klaassen:
"Afhandeling oude schades NAM moet beter"

Groningse versterkingsoplossing zonder
inlevering woonruimte

De Onafhankelijke
Raadsman (Leendert
Klaassen) heeft begin
mei een brief gestuurd
naar NAM over de afhandeling van de zogeheten 'oude' schades.
Hierin signaleert hij een aantal probleempunten.
Klaassen wijst erop dat de reactietermijn van
drie weken te kort is voor mensen om een
weloverwogen beslissing te nemen over het aanbod. "Een offerte van een aannemer is in zo'n
korte tijd moeilijk te krijgen. En zeker in bijzondere omstandigheden zou uitstel van de termijn
mogelijk moeten zijn." Daarnaast blijkt dat er
soms ook fouten zitten in het aanbod. Bepaalde
schades zijn vergeten, of hele dossiers ontbreken zelfs. De Raadsman vindt het redelijk dat
fouten in het aanbod worden hersteld. Mensen
krijgen nu vaak te horen dat dit niet mogelijk is
en dat er niet inhoudelijk over het aanbod kan
worden gesproken. Dat moet volgens Klaassen anders. Ook worden geregeld verouderde
calculaties gebruikt. Soms zelfs van meer dan
drie jaar oud, toen er nog een lager btw-tarief
gold voor verbouwingen. Klaassen: "Dat vind ik
echt niet kunnen. Een schadevergoeding moet
gewoon voldoende zijn om de schade ook echt
te kunnen laten herstellen. De prijzen in de
bouw zijn nu eenmaal flink gestegen, daar kun
je de mensen die schade hebben niet voor laten
opdraaien." Soms is er ook gewoon onduidelijkheid over het aanbod. Het is dan bijvoorbeeld
niet helder welke schade wel wordt vergoed en
welke niet. Daarnaast is er veel onduidelijkheid
over de voorwaarden van de NAM-waardever-

QuakeShield is een innovatief en gepatenteerd product dat gebouwen met een
lichtgewicht oplossing zowel voorafgaand
als achteraf versterkt, met een aantrekkelijk
kostenplaatje. Dit betekent dat het product
bij zowel nieuwbouw als bestaande bouw
kan worden toegepast, zonder inlevering
op de woonruimte. De oplossing voldoet
ruimschoots aan de huidige norm voor
bevingsbestendige nieuwbouw (NPR) en is

meerderingsregeling in het buitengebied. De
Raadsman heeft NAM gevraagd over deze zaken
meer duidelijkheid te bieden. Tot slot moet
gezegd worden dat de Raadsman ook positieve
geluiden hoort. Voor een deel van de oude schades zal de aanbieding van NAM namelijk een
uitkomst bieden. Van blijdschap is echter weinig
sprake. "Het schadeproces heeft soms een grote impact op de mensen. De lange duur van het
proces en de stress die dat heeft opgeleverd
kun je niet zomaar uitwissen", aldus Klaassen.
NAM heeft inmiddels gereageerd op de brief van
de Onafhankelijke Raadsman. Op een aantal
punten wordt in de reactie antwoord gegeven op
de zorgen van de Raadsman. NAM zegt toe dat
evidente fouten bijvoorbeeld worden hersteld.
Verder stelt NAM dat schademelders zelf moeten aangeven of zij bijkomende kosten hebben
en of eerdere calculaties zijn verouderd. Wacht
u nog op een aanbod van NAM? Geef dit dan nu
alvast aan bij NAM of CVW. Wijst u het aanbod
af? Meldt uw zaak dan binnen drie weken aan
bij de Arbiter Bodembeweging. De volledige
reactie van NAM is te vinden op
www.onafhankelijkeraadsman.nl.
Leendert Klaassen

De Onafhankelijke Raadsman is ingesteld om klachten van inwoners te
behandelen over schadeafhandeling en
versterking door gaswinning. Hij opereert
geheel onafhankelijk en probeert vooral
via een bemiddelende rol klachten te
laten oplossen. Dit is geheel kosteloos.

wetenschappelijk onderbouwd door TU Delft
en TU Eindhoven. Het product is ontstaan
vanuit de regionale betrokkenheid van de
Groningse bedrijven Koninklijke Oosterhof
Holman en SealteQ. QuakeShield is in
eigen huis en met eigen middelen
ontwikkeld. Heeft u interesse in ons
product en wilt u hier meer van weten?
Kijk dan op www.quakeshield.com en
neem contact met ons op.
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Huurders en woningcorporaties de dupe
Ook als zijn ze geen eigenaar van de woning, toch delen huurders volop mee in de
onzekerheden van de mijnbouwellende. Wordt mijn huis gesloopt? Wordt mijn huis
versterkt? Of gebeurt er helemaal niks? En denk maar niet dat je beter af bent omdat de huurbaas of de NCG alles voor je regelt.
Voorbeelden te over waar het
misgaat en misging, zoals in
Appingedam en Loppersum. En de
belangrijkste oorzaak ligt nog steeds
bij voormalig minister Henk Kamp die via
de NCG en het CVW Woningcorporaties
opzadelde met bijna onmogelijke
versterkingsopgaven. Reden: zo snel
mogelijk grote aantallen kunnen
presenteren van versterkte woningen.
Immers: de minister beloofde al in
2014: dit jaar nog 3000 en volgende
jaren ieder jaar 5000 versterkte
woningen! En hoe kun je zo’n aantal
sneller halen dan via coöperatief bezit?
Maar wat als huurders aangeven dat ze
niet met zich laten sollen?
Protesten
Protesten hebben geleid tot een andere
aanpak. Bewoners krijgen meer te vertellen.
En sommigen kiezen, dikwijls onder grote
druk, voor sloop/nieuwbouw – zowel in
Appingedam als in Loppersum – in plaats
van voor ingepakte en versterkte oude
woningen.
Lagere woonlasten
Maar dan begin de strijd: woningstichtingen
blijken zich rigide vast te houden aan

bestaande regels die voor andere doelen
zijn ontworpen. Immers: bij versterking
en nul-op-de-meter komt een groot deel
van het geld van het Rijk en de NAM. Bij
sloop/nieuwsbouw zijn die fondsen minder
aanspreekbaar en moet een Woningstichting
deels in eigen buidel tasten. Daar komt nog
eens bij dat recente regeringsmaatregelen
ertoe hebben geleid dat ruim 50 jaar oude
woningen niet meer als afgewaardeerd in
de boeken van de woningcorporaties staan,
maar tegen verkoopwaarde. Een extra
aderlating voor de corporaties die ook al de
verhuurderstax moeten betalen omdat ze
opdraaien voor grote tekorten die andere
woningcorporaties achterlieten. Niettemin
doen alle woningcorporaties hun best om
de huurders straks een nieuwe woning te
presenteren met dezelfde of soms zelfs
lagere woonlasten.
Geen cent vergoeding
Toch komt de huurder er niet ongeschonden
vanaf. In gesprekken die de GBB bijwoonde
komt een sociaal statuut op tafel dat niet
is toegesneden op deze problematiek.
Huurders die voor versterking en nul-op-demeter hebben gekozen, krijgen taxateurs
over de vloer die een inschatting maken van
de waarde van de eigen investeringen die zij

Wat is er gebeurd? Achter de schermen onderhandelden in 2014 minister(ie)s, woningstichtingen en NAM over de versterkingsaanpak van huurwoningen in het aardbevingsgebied. Minister Henk Kamp wilde snel ‘meters maken,’ , zoals dat heet en hij
wilde ook bijdragen aan de energietransitie. De minister van Volkshuisvesting, Stef
Blok, wilde na-oorlogse woningen verbeteren. Woningstichtingen zagen kansen voor
versterking en verbetering van hun bezit, met de belofte van ‘nul-op-de-meter’ en ze
dachten daarmee hun huurders te kunnen plezieren. NAM en ministeries zwaaiden met
de geldbuidels, deels om hun gewetens te sussen. Kloeke besluiten werden genomen,
buiten de huurders om. Aannemers roken hun kans en sloegen de handen ineen en/of
kwamen met ingenieuze, soms experimentele aanbiedingen. In Loppersum en Appingedam gingen de eerste ‘experimenten’ van start. Uiteraard in overleg met de huurders,
die werden gepaaid met versterkte en energie-neutrale (nul-op-de-meter) woningen, ook
al waren de huizen uit een andere tijd. Wat het proces betreft: er is vaak over mensen
heen gelopen; huurders konden de consequenties niet overzien; woningstichtingen
evenmin; er werd geëxperimenteerd met nieuwe oplossingen; bij het ontstaan van
problemen wees iedereen naar elkaar en werden huurders de dupe; en de huizen uit de
jaren ‘50 van de vorige eeuw zijn echt niet opeens moderne woningen geworden.

gedaan hebben Bij sloop/nieuwbouw
geldt een heel ander traject. Daar is het
niet de NAM die de “schade” vergoedt,
maar houden corporaties vast aan het
sociaal statuut: een vast bedrag voor
verhuizing en herinrichting (ongeveer
€ 6000,-) en vergoeding van wat
bijkomende kosten. Maar heeft de huurder
zelf veel geïnvesteerd in bijvoorbeeld een
keukeninrichting, bijkeuken, badkamer of
garage, dan wordt de vraag gesteld hoe
lang het is geleden dat de investeringen
zijn gepleegd. Hoe mooi het paleisje
ook is ingericht: de keuken is na vijf jaar
afgeschreven; een badkamer na 10 jaar, en

ga zo maar door. In de meeste
gevallen luidt de conclusie dus:
€ 0,- vergoeding. En woon je in een
twee-onder-één-kap woning met ruime
oprit en heb je zelf een garage of
hobbywerkplaats op je eigen terrein
neergezet? Die wordt zonder een cent
vergoeding afgebroken en niet meer
vervangen. De GBB vindt dit onrechtvaardig.
Ook huurders die voor sloop/nieuwbouw
hebben gekozen (of zelfs voor moesten
kiezen), moeten hun eigen investeringen
vergoed krijgen. Corporaties moeten deze
schade bij de NAM kunnen claimen. Huurders
moeten die strijd niet zelf hoeven voeren.

Versterkingsoperatie brengt overlast en kosten met zich mee

Schatplichtigheid aan bewoners en regio
Momenteel ondervinden bewoners overlast en verschillende vormen van schade
door de aardbevingsproblematiek (bevingsschade, immateriële schade, vermogenschade). Ook de versterking brengt een geweldige overlast en mogelijk bijkomende
kosten en schade met zich mee. Bewoners moeten deze kosten en ander financieel
nadeel vergoed krijgen.
De aanvullende kosten waar bewoners mee
te maken krijgen door de versterking, kunnen
ingewikkeld zijn. Zo is bij sloop/nieuwbouw
niet altijd duidelijk of de nieuwe woning
even veel waard is als de oude en hetzelfde
woongenot brengt, er kan ‘planschade’
ontstaan doordat andere woningen rondom
wel en die van de betreffende bewoner
niet wordt vervangen door nieuwbouw,
voor winkels en andere MKB bedrijven
is het moeilijk in te schatten hoeveel
inkomensderving zij lijden.
Compensatie
Verder zal er een vorm van compensatie
tegenover de overlast moeten staan; zo
kan een dorp jarenlang veranderen in een
bouwput. De overlast kan ook immaterieel
zijn: een half jaar in een wisselwoning is
een verlies van een half jaar ongestoord
woongenot en kwaliteit van leven. De
bewoner vraagt niet om deze ellende. Dit
leidt tot een gevoel van onrecht en boosheid
en stress. Het gevoel van onrecht wordt
nog vergroot doordat ongelijkheid in dorpen
en wijken optreedt door verschillen tussen
woningen in de wijze van aanpak, bijvoorbeeld
nieuwbouw versus versterking. Ook de
regio ondervindt schade (imagoschade,
teruglopende investeringen, krimp).
Nederland heeft Groningen decennialang

gebruikt als bron voor haar landelijke
energievoorziening én als ‘waterdrager’ voor
haar schatkist. Het Rijk is als zodanig dan
ook schatplichtig. Een economische impuls in
Groningen door het Rijk is meer dan terecht.
Verder brengt de versterking aanvullende
kosten met zich mee (bijvoorbeeld herstel van
wegen, herinrichting van de woningvoorraad);
ook die moeten worden gecompenseerd.
Op dit moment bestaan er onvoldoende
waarborgen dat kosten en compensatie,
zowel op bewoner- als op regioniveau
gewaarborgd zijn. Niettemin is dit een
absolute voorwaarde voor het welslagen van
de operatie. Zonder waarborgen vooraf is het
moeilijk om de medewerking van de bewoners
aan de versterkingsoperatie te krijgen,
wat ongetwijfeld zal leiden tot aanvullende
vertraging.
Betrokkenheid van bewoners
Bij woningen die moeten worden versterkt
wordt zwaar ingegrepen. De verwachting
is dat veel woningen worden gesloopt.
Dit heeft bij veel dorpen een geweldige
impact. Belangrijk is daarom dat bewoners
intensief worden betrokken bij de aanpak
van de versterking van hun woning en
het dorp waarin zij wonen. Dit is ook een
voorwaarde voor het krijgen van draagvlak
voor de versterkingsoperatie. De mensen

moeten niet het gevoel krijgen dat er
óver hen wordt beslist. Het is belangrijk
dat bewoners/eigenaren maar ook
huurders, zelf de regie krijgen en houden
in de hele operatie. Bewoners moeten
bij elke stap in het proces zijn betrokken
en hun deelname aan en inbreng in
het proces moet worden gefaciliteerd.
Bewoners moet de ruimte worden gegeven
deskundigheid in te huren - met betrekking
tot de plannen met hun dorp - en worden
ondersteund bij het vormgeven van een
versterkingsplan dat onder bewoners een

breed draagvlak heeft. Dit versterkingsplan
is een discussiestuk tussen bewoners,
gemeente en de uitvoeringsorganisatie
van de versterking. Daarnaast moeten
de bewoners ook worden betrokken bij
belangrijke gemeentelijke besluiten in het
kader van de versterking, bijvoorbeeld met
betrekking tot de herinrichting van het
dorp. Zonder betrokkenheid van bewoners
is het versterkingsoperatie gedoemd te
mislukken. Het vergt extra tijd maar zonder
betrokkenheid verlies je uiteindelijk nog
meer tijd.
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ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

Eerherstel Vergnes Expertise
De contra-expertises van Vergnes Expertise zijn objectief, betrouwbaar en op deskundige
en integere wijze opgesteld. Dat is de conclusie van een onafhankelijk onderzoek dat is
uitgevoerd in opdracht van de rechtbank Noord-Nederland. Wij zijn dan ook erg blij met de
uitkomst van dit onderzoek.

Achtergrond
Vergnes Expertise werd op 1 september
2016 door de NAM en het CVW uitgesloten
van het verrichten van onafhankelijke contra-expertises in het gaswinningsgebied. De
achtergrond hiervan is dat Vergnes Expertise
veel door de NAM en het CVW afgewezen
schade alsnog aanmerkte als gaswinning
gerelateerde schade. De NAM en het CVW
probeerden Vergnes Expertise buitenspel te
zetten door te stellen dat de rapportages
niet voldeden aan de kwaliteitsmaatstaven
van de NAM. Vergnes Expertise maakte
daarop een kort geding aanhangig. Tijdens
de zitting werd besloten dat naar de rapporten van Vergnes Expertise een onafhankelijk
onderzoek zou worden uitgevoerd.

een groot deel overeenkomen. De uitkomsten van de NAM en het CVW wijken daarentegen erg af. Tevens stellen de onderzoekers
vast dat in de rapportages van de NAM in

veel gevallen een onderbouwing ontbreekt.
De rapportages berusten vaak op aannames
en veronderstellingen. Tot slot concluderen
de onderzoekers dat de kwaliteit van de contra-expertiserapporten voldoet wat betreft de
eisen die daaraan gesteld mogen worden,
mede gelet op het beschikbaar gestelde
budget aan tijd en geld die vergoed worden
aan de contra-expert door de NAM.
Wij helpen u graag!
Mede gesteund door de uitspraak blijven wij
ons inzetten voor de gedupeerden. Wij kunnen gedupeerden op verschillende gebieden
bijstaan. Vergnes Expertise kan u tijdens
het bouwkundig versterken bijstaan en u
voorzien van deskundig advies. Indien bouwkundig versterken geen optie is, maar sloop
nieuwbouw ter sprake komt, dan kunnen wij

voor u een herbouwtaxatie maken. Wilt u
bouwen naar een geheel nieuw architectonisch ontwerp, of juist een ontwerp waarin
het Gronings karakter van het bestaande gebouw weer naar voren komt? Onze architect
is hierin gespecialiseerd.
Mocht u nieuwe schades hebben en deze
hebben gemeld bij de tijdelijke commissie,
dan kunnen wij u hier in deskundig begeleiden. Wij kunnen u door het hele schadeproces begeleiden en bijstaan. Op basis
van het nieuwe schadeprotocol heeft u als
schademelder recht op deskundige begeleiding. 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.

Uitkomsten
Uit het onderzoek bleek dat de conclusies
van Vergnes Expertise en de arbiters voor
ADVERTORIAL (TEKST VAN DE ADVERTEERDER)

Riool schade aardbeving?

Aardbevingsschade aan uw afvoerleiding? RRS verhelpt vakkundig rioolproblemen
De aanhoudende gaswinning in het Groningerveld veroorzaakt de afgelopen jaren
steeds meer aardbevingen in Groningen. Zichtbare scheuren en onbewoonbaar
verklaarde huizen tot gevolg. De schade in de grond aan rioleringen is daarentegen niet direct zichtbaar en verdient meer aandacht. De rioolproblemen die daar
ontstaan worden vaak door aanhoudende stank- of wateroverlast pas duidelijk.
Riool Reinigings Service RRS is gespecialiseerd in het verhelpen van rioolproblemen en biedt u een passende oplossing.
Niet alleen huizen of gebouwen ondervinden
hierdoor grote schade. Ook zaken onder het
maisveld zoals rioleringen en funderingen
hebben hieronder te lijden. Schade die niet
direct zichtbaar is, maar waarvan vast staat

dat zij problemen veroorzaakt. Zeker in het
gebied rondom Loppersum is het daarom
belangrijk dat afvoerleidingen goed geïnspecteerd worden op mogelijke schade als
gevolg van een aardbeving.

Een veel voorkomend probleem door
aardbevingsschade is het ontstaan van
scheuren in uw afvoerleidingen.
Voornamelijk oudere woningen met
gresbuizen zijn hier extra gevoelig voor.
Ook het verzakken van een
afschotleiding kan nare gevolgen hebben.
Stank- of wateroverlast?
Riool Reinigings Service RRS
inspecteert uw riool vakkundig
Riool Reinigings Service RRS is dé
specialist voor het inspecteren van uw

afvoerleidingen. Scheuren en verzakkingen kunnen door Riool Reinigings Service
Groningen door middel van een rook- of
camera inspectie waargenomen worden.
Inspecties worden uitgewerkt in een rapport en digitaal aangeleverd aan de klant.
Hierdoor weet u snel waar u aan toe bent
en wat de vervolgstappen zijn. Daarnaast
kunt u met het rapport de geconstateerde
schade aantonen bij de verzekering.
De oplossing binnen handbereik
Na het constateren van de gebreken
kunnen deze meestal direct verholpen
worden. In sommige gevallen wordt
hiervoor onze dochteronderneming HRT
ingeschakeld. Holland Riooltechniek is
gespecialiseerd in de aanleg, renovatie en
herstel van afvoerleidingen en zorgt voor
constructieve oplossingen.
Wilt u meer informatie?
Heeft u vragen over aardbevingsschade
aan uw riolering, schade aan uw afvoerleiding of interesse in onze diensten?
Neem contact op met Riool Reinigings
Service vestiging Zuidbroek voor een
advies op maat.
Meer weten? Bel 0598 - 69 65 30

Geen stress. Bel RRS!  0598 - 69 65 30
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Heeft u mijnbouwschade?
Laat u bijstaan!
EXPERTISE BV

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
Herbouwtaxatie en architectuur

Kenmerken van ons bureau
•
•
•
•
•
•

Opkomen voor belangen van gedupeerden
Vakkundige schadeopname
Onafhankelijk
Objectieve bouwkundige ingenieurs
Ruime ervaring met mijnbouwschades
Ook ruime ervaring met schades door brand,
water, storm enz.

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 schadeexpertisebranche, waaronder ook in mijnbouwschades. De insteek van
ons bureau is dat de schade volledig en duurzaam wordt hersteld op
kosten van de veroorzaker.

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

Aangesloten bij
de kamer van

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies en vragen over uw schade.
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-Aardbevingsbestendiger 7.4 SvR
-Korte bouwtijd / cascowoning
-Gunstige prijs

-Hoge isolatiewaarde Rc-8,2
-Vocht-, rot- en schimmelvrij
-Recyclebaar

-Vormvast / krimpvrij bouwen
-Milieuvriendelijker
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Wij danken u voor het vertrouwen en de prettige samenwerking.
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Aardbevingsbestendiger bouwen

er bouwen
 0320-335050

 info@epsbouwsystemen.nl
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